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ABSTRAKT 
 
 
Název práce: Vztah mezi edukací a stravovacími zvyklostmi středoškoláků. 
 
Cíle práce: Formou ankety zjistit a porovnat stravovací zvyklosti adolescentů 

v závislosti na typu instituce, ve které se vzdělávají. 

 
Metoda: Anketa. 
 
Výsledky: Skupinou, jež se nejvíce řídí zásadami racionálního stravování, jsou 

gymnazisté. Nejméně tyto zásady dodržují studenti učiliště. Pravidla zdravého životního 

stylu více dodržují chlapci, kteří se nejen optimálně stravují, ale mají také více pohybu 

než dívky. Nejvhodnější stravovací návyky, pohybový režim i hodnoty BMI mají 

chlapci studující gymnázium. 

 
Klí čová slova: střední škola, adolescence, stravovací návyky, BMI, pohybová aktivita, 

výživa, anketa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Title of work : The relationship between education and human dietary habits of high 

school students. 

 

Aim of work : Due to a survey find out and compare the eating habits of adolescents 

based on their education. 

 

Method: Survey. 

 

Results: The group, that follows the principles of a rational alimentation, is young 

grammar school students. The group that sticks to these principles the least are students 

of vocational schools. Boys stick to the principles of a healthy life style more. Not only 

they eat well, they also have more physical activities than girls. The best eating habits, 

more physical activities and BMI figures have boys, who study at a grammar school. 

 

Key words: Grammar School, Adolescence, Eating Habits, BMI, Physical Exercises, 

Diet, Survey. 
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1 ÚVOD 
 

V posledních letech stoupá zájem o znalosti v oblasti racionální výživy. Lidé 

o zmíněné problematice chtějí nejen více znát, ale především ji umět aplikovat na sebe 

sama. Tyto dovednosti spolu s pevnou vůlí dokáží s člověkem mnohé – umí jej udržet 

zdravého, předcházet řadě onemocnění, zachovat jej v dobré kondici a také pomáhají 

utvářet jeho vzhled. A je to mnohdy právě vizáž, která nutí lidi zamyslet se nad svým 

stravováním. Dnešní kult štíhlých žen a silných svalnatých mužů nedává příliš možností 

dietním hříchům či systematickému přejídání. Ty ve svém důsledku mohou jedinci 

přinést řadu fyzických nedokonalostí, které se ovšem úspěšně dají napravit pouhou 

změnou stravovacích návyků. 

Avšak nikdo nemůže změnit své zvyky ze dne na den a ještě horší je 

to pro člověka, který od útlého dětství, přes pubertu, adolescenci a dospělost nedodržuje 

ani nejzákladnější z pravidel zdravého stravování. Jinými slovy čím dříve člověk 

pronikne do této problematiky, tím se pro něj stane přirozenější a tím více může 

využívat zmíněných benefitů, které s sebou racionální stravování přináší. 

 Jedním z prostředí, kde člověk může kýžené informace získat, je škola. Základní 

škola je startovní čarou, která je pro všechny jedince stejná. Diferenciace přichází 

až se školou střední. Některá má ve svých tematických plánech zařazena témata, 

jež se problematikou stravování zabývají. Jiná střední škola tato témata zmiňuje jen 

okrajově. Dá se tedy předpokládat, že různé typy středních škol působí jako různě silné 

stimuly pro utváření podvědomí ohledně zdravého stravování a životního stylu vůbec. 

 Cílem této práce je zjistit, zdali studenti různých typů středních škol mají tytéž 

stravovací návyky či nikoli. Práce zkoumá znalosti z oblasti zdravého stravování, 

stravovací zvyklosti, preferenci potravin a pohybovou aktivitu probandů. 

 Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které je osvětlena celá problematika 

racionálního stravování a část praktickou, která zhodnocuje a porovnává 

odpovědi zúčastněných studentů. Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci 

s názvem: „Edukace a stravovací zvyklosti adolescentních dívek“, jež byla publikována 

v roce 2012. Zabývala se obdobnou problematikou, ovšem pouze u dívek. 

 Při vyhodnocování dat jsem vycházela ze studia odborné literatury 

a internetových portálů řešících dané téma a také z osobní znalosti dané problematiky, 

kterou mi bylo umožněno získat studiem FTVS UK. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Edukace 
 

Pro slovo edukace můžeme v pedagogických slovnících najít trojí vysvětlení. 

První vidí edukaci jakožto synonymum ke vzdělávání či vzdělávacímu procesu. Edukaci 

však můžeme chápat také jako proces celoživotního rozvíjení člověka prostřednictvím 

k tomu určených formálních institucí i za pomoci neformálního prostředí. Jedná se tedy 

o celkovou výchovu člověka, ve všech jejích oblastech. Poslední, zdánlivě nejbanálnější 

definice hovoří o edukaci jako o situaci, v níž probíhá edukační proces (Špidurová 

a kol., 2006). 

 Pojem edukace pochází z latinského educo, educare, což přeloženo do češtiny 

znamená vychovávat či vypěstovat. Již z tohoto překladu je patrné, že cílem edukace je 

zisk určitých poznatků a vědomostí, stejně jako dosažení určité změny v chování 

jedince, na něhož je edukační proces zaměřen. Ten by měl nové informace pochopit 

a umět je dále použít (Juřeníková, 2010). 

Edukační proces, chápán jako vzdělávání prostřednictvím formální instituce, je 

v České republice realizován ve čtyřech stupních – vzdělávání předškolní, základní, 

střední a vysoké. V této práci budou podrobněji zkoumány stravovací návyky studentů 

středoškolských (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ©2010). 

 

2.2 Střední školství 
 

 Středoškolské vzdělávání je zastoupeno středním všeobecně vzdělávacím 

a středním odborným školstvím. 

2.2.1 Střední všeobecně vzdělávací školství 
 

Tento typ středního školství je v České republice zastoupen zejména gymnázii 

a částečně vzdělávacími programy SOŠ, SOU a lyceí. 

Jak již bylo zmíněno, nejobvyklejším typem všeobecně vzdělávacího středního 

školství je gymnázium. Jeho úkolem je především připravit studenty na další studium 

na VŠ nebo VOŠ. K dalšímu vzdělávání se po úspěšném složení maturitní zkoušky 
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uchyluje přes 90 % absolventů gymnázií. Od středních odborných škol se gymnázium 

odlišuje zejména v tom, že své studenty neprofiluje k výkonu určené profese.  

Gymnázium je dle zákona č. 561/2004 Sb. institucí poskytující středoškolské 

vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Výběr tohoto typu studia je poměrně oblíbený. 

Po základní škole si jej volí více než 20 % žáků (Průcha, 2009). 

2.2.2 Střední odborné školství 
 

 Studium na střední odborné škole si vybírá přibližně 80 % žáků, čímž se stává 

nejběžnějším typem střední školy v České republice. Systém středních odborných škol 

je velmi diferenciovaný a nabídka oborů a forem studia je proto pestrá. Normován je 

zákonem č. 561/2004 Sb. (Průcha, 2009). 

SOŠ v sobě zahrnuje nejen vědomosti, ale hlavně dovednosti a kompetence 

k výkonu vybraného oboru. Proto se studium vyznačuje profesionalizační funkcí 

a vytváří předpoklady pro fungování v následujícím pracovním životě (Průcha, 2009). 

Mezi hlavní instituce poskytující střední odborné vzdělání se řadí střední odborné 

školy (SOŠ) zakončené maturitní zkouškou a střední odborná učiliště (SOU), jež končí 

získáním výučního listu. 

 

• SOŠ – je druhem střední školy, jejíž studium trvá zpravidla čtyři roky a ukončuje 

ho úspěšné složení maturitní zkoušky. Absolvování tohoto typu vzdělávací 

instituce předurčuje studenty k výkonu odborných činností v oblasti ekonomické, 

pedagogické, technicko-hospodářské, zdravotnické a jiné. Vyloučeno není 

ani další studium na VŠ či VOŠ. V nedávno proběhlém šetření bylo zjištěno, 

že střední odborné školy navštěvuje přibližně 37 % středoškoláků 

(Infoabsolvent, ©2014). 

 

• SOU – je typ středoškolské instituce zajišťující tříleté (eventuálně dvouleté) 

studijní obory, jež jsou zakončeny úspěšným složením závěrečných zkoušek 

a získáním výučního listu s kvalifikací k provozování vybraného povolání. Střední 

odborná učiliště mají početně nejvíce studentů a to 38 % (Infoabsolvent, ©2014). 
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Dohromady tedy SOŠ a SOU nabízí následující typy vzdělávání: 

 

• Střední vzdělání (bez výučního listu, studium trvá od 1 do 3 let). Absolventi 

tohoto typu studia nemají oprávnění pro pokračování ve studiu na vyšší 

(postsekundární) úrovni. 

 

• Střední vzdělání s výučním listem (studium trvá zpravidla 3 roky). Absolventům je 

umožněno prohloubení studia formou nadstavby, ve které lze složit maturitní 

zkoušku. 

  

• Střední vzdělání s maturitní zkouškou (studium trvá zpravidla 4 roky). Absolventi 

mají dvojí kvalifikaci – jednak mohou vstupovat přímo na trh práce a jednak 

pokračovat ve studiu dále na terciární úrovni (Průcha, 2009). 

 

Do této diplomové práce jsou zahrnuti respondenti, jež po ukončení studia 

získávají střední vzdělání s výučním listem či s maturitou. Oblast středního vzdělání 

bez zakončení zmíněnými kvalifikacemi, není v práci řešena. 

 

2.3 Adolescence 
 

Slovo adolescence je odvozeno z latinského slova adolescere, které se dá 

přeložit jako výraz pro mohutnění, dorůstání či dospívání. Už od patnáctého století 

se zmíněný termín používá pro pojmenování vývojového stádia člověka, jež odděluje 

pubertu od dospělosti. Stejně jako u jiných stádií, nelze ani u adolescence nelze přesně 

vymezit hranici jejího počátku. Věkové rozmezí se totiž liší i v literatuře. 

Pro zjednodušení se za začátek adolescence pokládá ukončení základního vzdělání, kdy 

by mělo docházet k pohlavnímu dozrávání. Konec se pak pojí s ukončení závislosti 

na rodičích (to však neplatí u vysokoškolských studentů). Nejběžnějším vymezením 

je to věk od 15. do 20. roku života jedince (Macek 2003). 
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2.3.1 Fyzický vývoj v adolescenci 
 
V daném období dochází ke zpomalení růstu do výšky a posléze k jeho úplnému 

zastavení. Změny v růstu jsou patrnější v oblasti trupu nežli u dlouhých kostí, čímž 

dochází k postupnému vyrovnání pubertálních disproporcí. Lze tedy říci, že se jedná 

o fázi fyzického dobudování. To je patrné nejen na kostře a svalech, ale také 

na výkonnosti tělesných orgánů, především srdce a plic. Konec tohoto období lze 

z pohledu fyzického vývoje určit ve chvíli, kdy je dosaženo maximálního vzrůstu. 

To bývá u dívek zpravidla okolo 17. roku života, u chlapců o něco později, kolem 20 let  

(Riegrová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

2.3.2 Psychický vývoj v adolescenci 
 .  

Psychický neboli duševní vývoj lze ve zkoumaném období nazvat jako období 

uklidnění. Odeznívá tzv. „období bouří a krizí“, které je typické pro pubertu. Nastává 

tak větší emoční stabilita, ustávají časté změny nálad a impulzivní či nepředvídatelné 

chování. Jedinec se v daném vývojovém stádiu snaží přizpůsobit sociálním, psychickým 

i biologickým podmínkám života (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Kanner (1959) o období dospívání uvádí, že je to „velký překladatel“, jenž 

biologické, kulturní i sociální normy překládá do jazyka jedince a tím ho nabádá 

k výběru vlastní formy existence. 

2.3.3 Rozdílnost pohlaví 
 
 
 Adolescence je u obou pohlaví stádium oddělující dětství od dospělosti. 

Srovnávají se pubertální disproporce, dokončuje se vývoj a růst. Rozdíl je patrný 

především v době ukončení tohoto období. Dívky, jak už bylo řečeno, plně dospívají 

zpravidla okolo 17 let, zatímco chlapci o 3 roky později. U obou pohlaví je patrná 

orientace na vlastní zevnějšek. Dívky upřednostňují ve svém vzhledu krásu, chlapci 

naopak sílu. Vzhled jedincem se stává důležitým faktorem pro jeho sebepojetí. Dívky 

mohou mít vyšší potřebu navazování dlouhodobých partnerských vztahů 

(Dryfoos, Barkin; 2006). 
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2.4 Stručné zásady racionálního stravování 
 

Každý člověk si pod pojmem „racionální stravování“ představuje něco jiného. 

Jeden ho vidí jako kombinaci ovoce, zeleniny, libového masa a celozrnných produktů 

a druhý ho chápe jako konzumaci nízkotučného vegetariánského jídla. Pravda není 

na žádné extrémní straně. Podle Holubové (2005) slovo racionální ve svém překladu 

znamená rozumný či rozumem zdůvodněný. Ve stejném duchu by se tedy měly nést 

takovéto zásady stravování. Měly by být především rozumné. Proto není zcela nezbytné 

znát kalorickou hodnotu všech potravin a odpočítávat na minuty čas mezi jednotlivými 

jídly, ale daleko důležitější je pochopit principy stravování a přijmout je za své 

(Wildman 2000). 

2.4.1 Význam správné výživy 
 

 To, jak se jedinec stravuje, ovlivňuje jeho zdraví a tím i kvalitu a délku života. 

Přestože vědní obory zabývající se výživou jsou dosti mladé, je prokázáno, že existuje 

jen málo nemocí, které nejsou ovlivňovány stravou. Příjem potravy je proces vědomý, 

proto se lze v jeho průběhu naučit vhodným návykům. Záleží tak na vlastním 

rozhodnutí, jaké stravovací návyky si jedinec osvojí, jak kvalitní potravu bude přijímat, 

v jakém množství a (v konečném důsledku) jak kvalitní bude stav jeho výživy 

(Pamplona-Roger, 2004). 

2.4.2 Zásady správné výživy 
 
 Pro vhodnou a dostatečnou výživu je třeba dodržet jisté zásady. Mezi 

nejzákladnější patří zásada kvality, kvantity a vyváženosti. Jinými slovy z hlediska 

racionální stravy je důležité, jaká potrava je přijímána, jakým způsobem, v jakém 

množství a poměru. Pouze dodržením těchto tří pravidel v doporučeném optimu je 

zaručeno pokrytí všech nutričních potřeb člověka (Dlouhá, 2008). 

 

A. Zásada kvality 

 

Výživa člověka by měla být ve své skladbě rozmanitá, aby organismu 

poskytovala veškeré nezbytné složky:  

1) uhlohydráty (sacharidy),  

2) tuky (lipidy),  
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3) bílkoviny (proteiny),  

4) vodu,  

5) stopové živiny (vitamíny a minerály). 

 

 
1) Uhlohydráty  – také zvané sacharidy jsou pro lidský organismus základním 

energetickým palivem. Jsou jediným využitelným zdrojem energie pro buňky mozku 

a červené krvinky. Hlavní zdroj energie plní také pro ostatní buňky organismu. Vysoké 

zastoupení mají především v potravinách rostlinného původu, avšak jsou obsaženy 

i v živočišných produktech, ponejvíce v mléce. Sacharidy rostlinného původu 

se do běžné stravy dostávají především z obilovin, ovoce, zeleniny a luštěnin.  

Uhlohydráty lze dělit do dvou skupin. Do první patří uhlohydráty jednoduché 

(jednoduché cukry), jejichž zástupcem je převážně fruktóza, sacharóza, laktóza 

a nejběžněji jsou obsaženy v ovoci. Do druhé kategorie patří uhlohydráty komplexní. 

Tento druh sacharidů je rovněž tvořen z cukrů, ovšem molekuly jsou řazeny do delších 

a složitějších řetězců. Mezi uhlohydráty komplexní se řadí celulóza a škrob. Nejčastěji 

se vyskytují v zelenině, celozrnných potravinách a luštěninách (Balch, Balch, 1998). 

Všechny formy uhlohydrátu jsou v těle přeměněny na glukózu a dále využívány. 

Výjimku tvoří celulóza neboli vláknina, jež je lidským organismem nestravitelná. Podle 

Salovaara, Gatese a Tenkanena (2007) nespočívá důležitost vlákniny (na rozdíl 

od ostatních uhlohydrátů) v energetickém zásobení organismu. Jejím hlavním benefitem 

je schopnost napomáhat pohybu potravy v trávicím traktu, vázat na sebe vodu 

a cholesterol. Pro zmíněnou funkci je proto často nazývána „koště střev“. Optimální 

příjem uhlohydrátů tvoří 60 % přijaté energie (Svačina a kol., 2008). 

 

2) Tuky  – jsou další nezbytnou složkou ve výživě člověka. Nutné jsou již v dětství, 

kdy přispívají ke správnému vývoji mozku. Celý život jedince fungují jako zásobárna 

energie. V dnešní moderní populaci však dochází k jeho vysokému příjmu, který má 

za následek stále se zvyšující počet lidí s obezitou, vysokým krevním tlakem, rakovinou 

tračníku či onemocněním koronárních tepen (Balch, Balch, 1998).  

Základní stavební jednotku tuků tvoří mastné kyseliny. Ty se dle počtu 

vodíkových atomů v molekule dělí na: 

a) Nasycené mastné kyseliny – využívají játra pro tvorbu cholesterolu. 

Pro udržení jeho optimální hladiny se proto doporučuje, aby denní příjem nasycených 
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mastných kyselin nebyl vyšší než 10 % z celkového energetického příjmu. Tyto mastné 

kyseliny se vyskytují převážně v produktech živočišného původu, a to tučném mase 

nebo mléčných výrobcích (Balch, Balch, 1998). 

 

b) Více nenasycené mastné kyseliny – mohou hladinu krevního cholesterolu 

snižovat. Kromě množství LDL však mohou redukovat i množství HDL tedy 

lipoproteidů s vysokou hodnotou, které jsou pro tělo žádoucí. Proto také pro více 

nenasycené mastné kyseliny platí pravidlo, že by měly tvořit maximálně 10 % 

z denního energetického příjmu. Nacházejí se především ve slunečnicovém, 

kukuřičném, sójovém a saflorovém oleji (Balch, Balch, 1998). 

 

c) Nenasycené mastné kyseliny – tuky tohoto typu rovněž mají vliv 

na pokles hladiny cholesterolu (LDL), avšak bez ovlivňování hladiny HDL 

cholesterolu. Jeho vliv na LDL je však poměrně malý, proto i zde je doporučení, aby 

energie přijatá z nenasycených mastných kyselin nepřesáhla 15 % denní energetické 

spotřeby. Zdrojem těchto mastných kyselin jsou rostlinné a jádrové oleje, převážně 

podzemnicový a olivový (Balch, Balch, 1998). 

 

3) Bílkoviny  – jsou základní stavební látkou nezbytnou pro vývoj a růst, 

energetickým zdrojem a substancí nezbytnou pro tvorbu enzymů, hormonů, protilátek 

a tkání. Tím se podílí na udržení vnitřní homeostázy organismu. V těle je bílkovina 

rozkládána na dílčí aminokyseliny. A to buď esenciální (tělo je nedokáže samo 

syntetizovat, proto je nezbytný jejich příjem v potravě) nebo nonesenciální (v těle 

se mohou tvořit z jiných aminokyselin). 

Podle jiného dělení lze bílkoviny členit na kompletní proteiny (obsahují v sobě 

všechny pro lidský organismus nezbytné aminokyseliny, najdeme je v mase, sýrech, 

mléku a vejcích) a nekompletní proteiny (obsahují v sobě jen některé nezbytné 

aminokyseliny, vyskytují se v listové zelenině, obilovinách či luštěninách) 

(Balch, Balch, 1998). 

Bílkoviny by za standardních podmínek měly tělu přinášet 10 % z celkové 

přijaté energie (Piťha, Poledne, 2009). 

 

4) Voda – je základní složkou potravy, nezbytnou pro každou tělesnou funkci. 

I z tohoto důvodu je tělo tvořeno ze dvou třetin právě touto tekutinou. Voda má 
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v organismu několik úkolů, např. transportní funkci (transportuje živiny a odpadní látky 

mezi buňkami), oběhové, termoregulační, zažívací, sekreční a vstřebávací. 

Nepostradatelná je při využívání vitaminů rozpustných ve vodě (Havlík, Marounek, 

Poledne, 2012). 

Podle Fořta (2003) se pohybuje denní doporučené množství vody v rozmezí 

okolo 0,3 – 0,45 l/10 kg. Tato potřeba je dále ovlivněna řadou faktorů, jako fyzická 

aktivita během dne, vlhkost vzduchu, okolní teplota či zdravotní stav. 

 

5) Stopové živiny – kromě uhlohydrátů, bílkovin, tuků a vody jsou pro život 

důležité i minerály a vitaminy. Poněvadž jejich denní potřeba ani vzdáleně nedosahuje 

množství potřeby již zmíněných základních substancí, nazývají se živiny stopové. 

Individuální potřeba se různí v závislosti na pohlaví, výšce, hmotnosti, životním stylu, 

stresovém zatížení, zdravotním stavu a dalších okolnostech (Balch, Balch, 1998).  

Vitaminy jsou nízkomolekulární látky, jež zastávají funkci katalyzátorů biochemických 

reakcí v organismu. Díky tomu se podílejí na metabolismu všech živin. Pouze 

v některých případech je organismus sám schopen vitaminy syntetizovat. Většina z nich 

však musí být přijímána potravou.  

Stejně tak minerální látky mají nulovou hodnotu energie, avšak jsou nezbytnou součástí 

stravy člověka. Aktivují, regulují či kontrolují látkovou výměnu v organismu, důležité 

jsou pro tvorbu a růst tkání a pro vedení nervových vzruchů (Mindelle, Mundis, 2011). 

 V tabulce 1 dle Svačiny a kol. (2008) jsou shrnuta výživová doporučení 

pro adolescenty s normální pohybovou aktivitou. 

 

Tabulka 1: Výživová doporučení pro adolescenty (15 – 18 let) 

Dívky Chlapci 

Energie MJ (kcal) 9,6 (2200) 11,5 (2700) 

Bílkoviny (g) 65 70 

Tuky (g) 75 80 

Kyselina linoleová (g) 9 10 

Vápník (mg) 1200 1200 

Hořčík (mg) 350 400 

Železo (mg) 16 12 

Jód (µg) 200 200 

Zinek (mg) 10 12 
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Fosfor (mg) 1200 1200 

Selen (µg) 45 45 

Vitamin A (mg) 0,9 1 

Vitamin D (µg) 5 5 

Vitamin E (mg) 12 14 

Vitamin K (µg) 60 70 

Vitamin B1 (mg) 1,1 1,3 

Vitamin B2 (mg) 1,5 2 

Niacin (mg) 15 18 

Vitamin B6 (mg) 1,5 1,7 

Kyselina listová (µg) 400 400 

Vitamin B12 (µg) 3 3 

Vitamin C (mg) 100 100 

Zdroj: Svačina a kol., 2008 
  

B. Zásada kvantity 

 Množství denně přijímané potravy by mělo dostatečně pokrýt potřeby 

organismu. Nároky jsou hlavně na energii a látky potřebné pro růst, údržbu a obnovu 

tělesných orgánů a tkání. Správnou výživu lze spatřovat v bezchybnosti funkcí, jako 

jsou růst, reprodukce, práce, duševní aktivita či (v dospělosti) udržování tělesné 

hmotnosti (Pamplona-Roger, 2004). 

 

C. Zásada vyváženosti 

Všechny 3 důležité živiny poskytující tělu energii (uhlohydráty, tuky, bílkoviny) 

by měly být zastoupeny v kvantitativně vhodném poměru: 

 

•  Sacharidy mají dodávat 55 až 75 % veškeré přijaté energie.  

•  Tuky nemají překročit 30 % energetického příjmu.  

•  Bílkoviny mají při normálním režimu tělu poskytovat 10 až 15 % potřebné 

 energie (Pamplona-Roger, 2004). 
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2.4.3 Obecné zákonitosti racionálního stravování 
 

1) příjem pestré stravy, 

2) pravidelnost ve stravování (až 6x denně menší porce jídla), nevynechání snídaně 

(její absence často souvisí s vyšší hmotností jedince), poslední jídlo konzumovat 

2 hodiny před spánkem, 

3) preference rostlinných tuků a naopak omezení živočišných, 

4) konzumace mléčných výrobků a mléka s nízkým obsahem tuku, 

5) omezení spotřeby červeného masa a uzenin, zvýšení podílu ryb a rybích 

výrobků,  

6) snížení příjmu soli, 

7) zvýšení konzumace zeleniny a ovoce, 

8) omezení spotřeby cukrů (především jednoduchých), 

9) upřednostnění celozrnného pečiva,  

10) dostatečný příjem tekutin (nealkoholických, neslazených)  

  (Podstatová, 2009) 

2.4.4 Výživová pyramida  
 

 Výživová nebo také potravinová pyramida byla navržena odborníky pro snadnou 

a názornou orientaci v racionálním stravování. Skládá se z 6 skupin potravin, jež jsou 

rozděleny do 4 pater. U každé ze skupin je napsán doporučený počet a velikost porcí 

(viz příloha A). 

 Základnu tvoří cereální produkty, těstoviny, rýže, pohanka, cereálie a další. 

Těchto potravin je vhodné zkonzumovat 3 – 6 porcí denně. V ideálním případě by 

pokrmy z nejnižšího patra pyramidy měly být co nejméně tepelně upravovány 

či doslazovány. Základna pyramidy tedy znázorňuje především sacharidy, jež jsou 

základem lidské stravy. 

 Ve druhém patře pyramidy se nachází zelenina se 3 – 5 porcemi denně a ovoce 

se 2 – 4 porcemi. Potraviny tohoto druhu reprezentují zdroje minerálů, vitamínů 

a vlákniny. 

 Třetí patro je též rozděleno do dvou sektorů – v prvním jsou mléčné 

výrobky (mléko, sýry, jogurty s 2 – 3 porcemi denně) v druhém maso, ryby, luštěniny, 

vejce (2 – 3 porce). Třetí patro reprezentují nezbytné bílkoviny. 
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 Poslední, nejužší patro, je v běžné konzumaci velmi omezené. Je tvořeno tuky, 

oleji a také sladkostmi. Přestože jisté množství těchto potravin je pro tělo žádoucí, 

nemělo by být dlouhodobě vysoké (Pánek, 2002;  Faiella, 2005). 

 

2.5 Výživa v adolescenci 
 

2.5.1 Specifika výživy dospívajících 
 

Výživa a struktura stravy v období adolescence je důležitým faktorem zevního 

prostředí, který zásadně ovlivňuje fyzický i psychický vývoj člověka. Jak již bylo 

zmíněno, výživa v každém období ontogeneze musí pokrývat potřeby organismu, které 

jsou v průběhu adolescence ovlivněny dobudováváním kostry. Proto je žádoucí zvýšený 

příjem vápníku, fosforu a hořčíku. Kosterní vývoj bývá ukončen u chlapců přibližně 

ve věku 21 let u děvčat o 3 roky dříve. V tomto procesu vytváření a dobudovávání 

kostry, souvisejícím také s budováním svalového systému, se zásadním způsobem 

odráží stravovací návyky jedince. Vývoj může být narušen přejídáním či odmítáním 

stravy nebo různými sociálními vlivy jako například dobovou módou. Tento trend je 

patrný především u adolescentních dívek.  

Výživovým hitem posledních let se staly nejrůznější alternativní přístupy 

(vegetariánství, veganství, makrobiotika apod.) Nelze je odsuzovat jako dobré či špatné, 

při jejich dodržování je však nezbytné dbát na to, aby tělo nestrádalo. To znamená znát 

do hloubky danou problematiku alternativního stravování.  

Pro chlapce v tomto období je typický vyšší energetický příjem a příjem 

bílkovin v důsledku budování svalové hmoty a vyšší fyzické aktivity. 

 Zásada pravidelného stravování se v období adolescence nezřídka stává 

problémem. Důvodem je omezené množství financí a peníze určené na školní 

stravování jsou často použity na jiné pokrmy, potraviny či produkty. Výběr těchto 

substitutů za školní stravování je ovlivněn především chutí, dosažitelností a někdy 

i preferencí pokrmu sociální skupinou, ve které se jedinec pohybuje (nápoje kolového 

typu, uzeniny, hamburgery, sladkosti). Tímto způsobem bývají z jídelníčku vytlačovány 

ovoce, zelenina či teplé jídlo v průběhu dne. Zmíněným vynecháváním některého z jídel 

jsou nejvíce zasaženi žáci dojíždějící, jejichž energetický příjem je nejvyšší 

v odpoledních a večerních hodinách (Svačina a kol., 2008). 
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2.5.2 Pravidla stravování v adolescenci 
 

 Stejně jako v jiných vývojových obdobích je i v průběhu adolescence ideální 

model stravování, kdy snídaně a večeře pokrývají 20 %, svačiny 15 % a oběd 30 % 

veškeré přijaté denní energie. Největším jídlem dne by měl být oběd s 30 % celkové 

energie. U dospívajících chlapců může být zařazena i tzv. druhá večeře, sestávající 

z lehkého jídla, kterým bývá například kus ovoce či pečiva. 

 V období nástupu na střední školu, jenž je zpravidla ve věku 15 či 16 let, nelze 

jednoznačně určit obecně platný energetický příjem a příjem živin. V tomto období jsou 

velké variační rozdíly ve stupni pohlavního i tělesného dozrávání, fyzické výkonnosti 

a aktivity, které spotřebu energie určují. Jediným spolehlivým ukazatelem je tudíž věk 

biologický nikoli kalendářní (Svačina a kol., 2008). 

 Biologický věk udává stupeň růstu a vývoje jedince, jenž koresponduje 

s vyspělostí průměrné populace příslušného kalendářního věku. Nejčastějším způsobem 

jeho určování je posouzení tzv. zubního věku (určení stavu prořezaných zubů), 

růstového věku (porovnání tělesné výšky a růstového grafu populace), hodnocení 

proporcionality těla, stanovení pohlavní zralosti, kostní věk (rtg vyšetření kostí v oblasti 

zápěstí, který zjišťuje míru jejich osifikace), mentální věk a další (Dovalil a kol., 1992). 

 

2.5.3 Rozdílnost ve stravování dívek a chlapců 
 

Největší rozdíl ve stravování mezi pohlavími je v množství důležitých minerálů 

a celkové přijaté energie. U dívek je nutný zvýšený příjem železa v důsledku jeho ztráty 

v průběhu menstruace. Chlapci mají zvýšenou energetickou potřebu a to cca 1,25kát, 

jak udává tabulka 2. 

 Bencko 2002 uvádí optimální příjem živin pro adolescenty, a to jak pro dívky, 

tak pro chlapce. Uvedeny jsou také hodnoty vhodné hodnoty pro dospělou populaci. 

 

Tabulka 2: Doporučené množství jednotlivých živin 
Věk a pohlaví: Dívky 15 – 18 let Chlapci 15 – 18 let  Dospělí 

Bílkoviny 0,7 – 1 g na 1 kg 

hmotnosti 

0,95 – 1,25 g na 1 kg 

hmotnosti 

0,7 – 1 g na 1 kg 

hmotnosti 

Tuky  1 g na 1 kg 

hmotnosti 

1,25 g na 1 kg 

hmotnosti 

1 g na 1 kg  

hmotnosti 
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Sacharidy 5 g na 1 kg 

hmotnosti 

6,25 g na 1 kg 

hmotnosti 

5g na 1 kg  

hmotnosti 

Zdroj: Bencko (2002) 

2.5.4 Sledování stavu výživy v adolescenčním období 
 

Znalost výživového stavu jedince je v adolescenci velmi žádoucí. V praxi je 

prováděna u dorosteneckého lékaře (pediatra) a sestává z měření hmotnosti, výšky 

a odběru nutriční anamnézy. Hodnotí se nejen tělesná hmotnost ale i její distribuce, 

proporcionalita postavy vzhledem k výšce sledovaného a v neposlední řadě také rozvoj 

sekundárních pohlavních znaků. Jedním z nejjednodušších a v praxi nejvíce užívaných 

kritérií je tzv. BMI (body mass index). Jeho výhodou je kromě snadné použitelnosti také 

nezávislost na pohlaví a věku. Index dává do poměru hmotnost v kilogramech ku druhé 

mocnině výšky v metrech. Výsledek se udává v kilogramech na metr čtvereční (Svačina 

a kol., 2008). 

 

 

 

  Tabulka 3 dle Skopové, Zítka (2008) uvádí optimální hodnoty BMI pro dospělou 

populaci s průměrným pohybově aktivním režimem. Velikost indexu je prakticky stejná 

jak pro dospělé jedince, tak pro adolescenty. Dle Ferrera (2005) je v období dospívání 

nejvhodnější rozmezí mezi hodnotami 21 – 23 kg/m2. 

 

Tabulka 3: Hodnoty body mass indexu (BMI) 
Číselná hodnota 

 indexu [kg/m2] 

Slovní vyjádření indexu 

18,5 a méně Podváha 

18,5 – 24,9 Normální hmotnost 

25,0 – 29,9 Nadváha 

30,0 – 34,9 Středně vysoká obezita 

35,0 – 39,9 Vysoká obezita 

40,0 a více Velmi vysoká obezita 

Zdroj: Skopová, Zítko, 2008 
 
 

 Jak již bylo zmíněno, tento index je vhodný pro populaci s průměrně aktivním 

pohybovým režimem. Jedince s pravidelnou fyzickou zátěží může index vyhodnotit 

BMI = hmotnost (kg) / výška2 (m)    [kg/m2] 
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jako podvyživené nebo lidi s nadváhou. Důvod je prostý – BMI nezohledňuje složení 

těla. Proto např. jedinec závodící ve vzpírání, jež bude mít převahu mezomorfních 

komponent, bude dle hodnot body mass indexu obézní (Ferrera, 2005). 

 Rovněž některá etnika vykazují výjimky. Příkladem jsou původní, domorodí 

obyvatelé Austrálie tzv. aboridžinci. Na jejich zdraví se negativně projevuje překročení 

hranice již 22 kg/m2 (Vítek, 2008). 

 

 Rizika vyplývající z nízkých či vysokých hodnot indexu se zvyšují postupně. 

Překonání kritické hodnoty tedy neznamená, že do daného momentu byl člověk mimo 

ohrožení a po překonání určené hranice se jeho zdravotní stav rapidně 

zhoršil (Vítek, 2008). 

 

 Výživový stav je dobré monitorovat především u vyznavačů některého 

z alternativních způsobů stravování a těch dospívajících, jež z důvodu 

např. metabolických onemocnění, alergií, celiakie a dalších nemohou přijímat určitou 

potravinu či skupinu potravin, které jsou významným zdrojem specifických živin. 

Při onemocněních, způsobujících zhoršený metabolismus živin či jejich úplnou 

malabsorpci (např. nádorová onemocnění, Crohnova choroba, chronická pankreatitida 

či onemocnění jater) je nezbytný nutriční stav jedince sledovat a hlídat. Také stavy 

hypermetabolismu (např. onemocnění štítné žlázy, rekonvalescence) jsou se svou 

zvýšenou nutriční a energetickou potřebou podnětem důležitým ke sledování 

(Svačina a kol., 2008). 

 

2.6 Energetická potřeba organismu 
 

 Součtem bazálního energetického výdeje, fyzické aktivity a termického efektu 

přijaté stravy se získá energetická potřeba pro organismus jedince. 

Bazální energetický výdej – je definován jako nejnižší nutná produkce tepla 

v organismu, jež je ovlivněna antropometrickými údaji (pohlavím, věkem a tělesnou 

teplotou). Jeho hodnota není prakticky příliš využitelná, neboť energetický výdej 

za 24 hodin je odlišný. 

 Klidový energetický výdej – je množství energie, odpovídající energetickým 

potřebám jedince při běžném fyzickém pohybu. 



16 
 

 Termický efekt potravy – je nárůst energetického výdeje trvající 2 – 4 hodiny 

po konzumaci potravy a je způsoben metabolickými nároky na její zpracování. Nejvyšší 

termický efekt mají bílkoviny, nejnižší tuky.  

Pohybová aktivita – navyšuje výdej energie o 20 – 60 % v závislosti na prováděné 

činnosti (Svačina a kol.; 2008). 

 

2.7 Výživa v primární prevenci 
  

Výživa hraje v dnešní epidemii tzv. civilizačních onemocnění velmi důležitou 

roli. Hanson, Gluckman (2008) charakterizují civilizační choroby jako nemoci 

z blahobytu. Důvodem je jejich zvýšený výskyt v ekonomicky vyspělých zemích. 

Kromě stresu a nedostatku pohybu k nim přispívají také faktory stravovací: vysoký 

příjem kaloricky bohatých jídel (především tučných a sladkých), velké množství 

průmyslově vyráběných potravin a nadměrný příjem potravy. K daným onemocněním 

dopomáhá i zvýšená konzumace alkoholu a kouření cigaret. 

Zmíněnému problému lze úspěšně předcházet dodržováním zásad racionálního 

stravování. Tyto zásady jsou činitelem ovlivňujícím zdraví jedince i celé populace. 

Právě výživa se více či méně podílí na vzniku a rozvoji chorob, mezi něž se řadí 

cukrovka, nádory, onemocnění srdce a cév (infarkt, ateroskleróza, mozková mrtvice), 

zubní kaz a jiné (Podstatová, 2009). 

 Dle serveru civilizacni-choroby.zdrave.cz se na zvýšení rizika vzniku 

civilizačních chorob podílí především nadměrný energetický příjem, vysoký příjem 

živočišných tuků, sacharidů, soli a nedostatek vlákniny. To je také důvod, proč se Česká 

republika řadí k zemím s největším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

2.7.1 Energetická bilance 
 
 Tato veličina udává poměr mezi energií přijatou a vydanou. Energetický příjem 

jedince je vhodné porovnávat s hodnotou vydané energie. Jen tak je možné znát vlastní 

stav energetické bilance. Pokud je vyvážená, jsou příjem a výdej energie v rovnováze. 

Tento stav se projevuje konstantní hmotností jedince. Bilance však může být 

nevyvážená, což je nápadné ukládáním tuku a zvyšováním hmotnosti na jedné straně (tj. 

pozitivní energetická bilance) či nápadným hubnutím na straně druhé (negativní 

energetická bilance) (Svačina a kol., 2008; Dlouhá, 1998). 



17 
 

2.7.2 Nadváha 
 

 Každá nadmíra hmotnosti může mít faktory vnější i vnitřní. Mezi vnitřní faktory 

se řadí vrozené dispozice pro nadváhu, vnější jsou získány druhotně. Jdou ruku v ruce 

s nízkou pohybovou aktivitou a přejídáním. Tyto dva aspekty způsobují vysoký 

energetický příjem spojený s nízkým výdejem, jež ve svém důsledku vyúsťují 

v poruchy metabolické regulace (Středa, Marádová, Zima, 2010). 

 Jak uvádí Vítek (2008) a Podstatová (2009) je ukazatelem nadváhy a obezity 

nadbytek tělesného tuku. Kromě toho však dochází ke zkracování délky života, vyššímu 

riziku vysokého krevního tlaku a zvýšení výskytu akutních cévních příhod. Častými 

přidruženými onemocněními k nadváze a obezitě jsou cukrovka a některé druhy nádorů.  

 Některá období lidského života jsou pro vznik obezity příhodná. Je to právě 

období dospívání. Zastavuje se při něm růst, čímž klesá zvýšená potřeba příjmu kalorií, 

která jej energeticky zajišťuje. Dalším rizikovým obdobím jsou stresové situace jako 

např. odchod do důchodu, změna zaměstnání, ukončení sportovní kariéry, založení 

rodiny, osobní či pracovní problémy. To vše může přispět ke zvyšování hmotnosti 

jedince a přidruženým zdravotním problémům. U žen je také nezbytné zmínit období 

gravidity a klimakteria (Středa, Marádová, Zima, 2010; Vítek 2008). 

Na první pohled se přesným opakem obezity jeví poruchy příjmu potravy (PPP), 

mezi něž patří anorexie a bulimie. Přes spoustu rozdílných znaků je však s obezitou 

spojuje i značná shoda: pro obé je typické zvláštní prožívání příjmu potravy, zkreslené 

vnímání těla, nepřiměřená kontrola hmotnosti či nevhodné stravovací návyky. Shodným 

znakem je také fakt, že jak lidé obézní, tak pacienti s poruchami příjmu potravy často 

odkládají změnu svého stravování na dobu, kdy překonají psychické bariéry (stres, 

strach či jiné problémy) (Svačina a kol., 2008). 

 

2.7.3 Nedostatečný příjem 
 

 Nadměrný příjem je problematika, o které pojednává nejedna literatura. 

Avšak příjem nedostatečný, nevyváženost dietních příjmů, ba dokonce podvýživa jsou 

často tématem opomíjeným. Nedostatečný příjem je v širším smyslu chápán jako soubor 

hematochemických a klinických poruch, jež zapříčiňuje nedostatek jednotlivých složek 
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stravy. Jinými slovy přijímaná potrava není schopna pokrýt potřeby organismu jedince 

(Dlouhá, 1998). 

 V rozvinutých zemích se vyskytuje častěji podvýživa (malnutrice) sekundární, 

způsobujíci poruchy vstřebávání živin. Primární malnutrice je typičtější v rozvojových 

státech, kde z důvodu kvantitativního i kvalitativního nedostatku potravy dochází 

k poruše výživového stavu (Zadák, 2009). 

Podvýživu lze dělit ze dvou pohledů: A) kvantitativní, B) kvalitativní. V níže 

uvedené tabulce je uvedena jejich bližší specifikace. 

 

Tabulka 4: Klasifikace podvýživy 

A) kvalitativní 

Marasma – deficit energetický 

Kwashiorkor – deficit bílkovinný (spojen s výskytem edémů) 

B) kvantitativní 

Lehká – 10 – 20% hmotnostní deficit                      

Střední – 20 – 40% hmotnostní deficit                        

Těžká – více než 40% hmotnostní deficit  

 

Pozn. Srovnáváno s průměrnou hmotností populace daného věku 

Zdroj: Dlouhá, 1998 

 

Poruchy příjmu potravy 

Anorexie a bulimie jsou charakterizovány nepřirozeným vztahem k jídlu. 

Pro anorexii je typické odmítání potravy, pro bulimii vomitus. Obě onemocnění jsou 

mentálního charakteru a v pokročilých stádiích je nevyhnutelná lékařská pomoc. Odráží 

v sobě strach z nadměrné hmotnosti, ten je pro nemocné psychickým stresorem, díky 

němuž jsou nemocí schopni dosáhnout naprosto drastického stravovacího režimu. 

Následky těchto onemocnění jsou patrné na nejednom tělesném orgánu. Je proto nutné 

onemocnění co nejdříve určit a léčit. Často je kromě obvodního lékaře a dietologa 

nezbytná pomoc psychiatra (Sonenklar, 2011). 
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2.8 Výživa v České republice 
 

Velké množství prováděných výzkum a statistik na území České republiky 

potvrzují vysokou četnost typických onemocnění, na nichž se významným dílem podílí 

nevhodné stravovací návyky. Česká republika je zemí s nevídaně vysokým výskytem 

infarktů a rakoviny tlustého střeva a rekta. Objevuje se mnoho lidí s alergiemi, 

astmatem, nadváhou či obezitou. Dodržováním zásad racionálního stravování 

by se mnohému dalo předejít (Fořt, 2003). 

Příčinou zmíněných problémů jsou tradiční konzumní zvyklosti a stále 

populárnější západní styl stravování, který do Česka proniká. Rozdíl mezi oběma trendy 

je diskutabilní. Nelze za lepší označit „ českou“ sekanou s vlašským salátem 

než „americký“ hamburger s hranolky. Stejně tak je pro Čechy typická vydatná polévka 

před jídlem, celkově nadměrná velikost porcí a zapíjení slazenými nápoji či pivem. 

Přestože je stále větší důraz kladen na vhodnost stravování a střídmost, u více 

než 80 % české populace bylo zjištěno nevyhovující množství přijaté 

energie. (Fořt, 2003) 

2.8.1 Negativní trendy ve výživě v České republice 
 

1. Vysoká spotřeba tuků. Velkým problémem je konzumace vyššího množství 

lipidů živočišného původu. Ty ovlivňují vznik a vývoj obezity, zvýšením hladiny LDL 

cholesterolu v krvi, přispívají ke vzniku cévních a srdečních onemocnění a také 

některých nádorů, z nichž nejčastější je rakovina tlustého střeva a prsu. Jako účinná 

prevence stačí omezení příjmu živočišných tuků ve stravě. Daným opatřením se zabrání 

nejen vzniku aterosklerózy, ale také obezity (Podstatová, 2009). 

 

2. Vysoká spotřeba soli je pro Českou republiku typická. Sodík v kuchyňské soli 

obsažený při vyšší konzumaci způsobuje zvýšení krevního tlaku, který je rizikovým 

faktorem pro vznik cévních příhod (infarktu myokardu či mozkové mrtvice). Byl také 

prokázán negativní vliv sodíku na žaludeční sliznici a fungování ledvin. Vysoká 

spotřeba soli je v České republice bohužel zcela běžná. Prakticky všechny hotové 

potraviny jsou tzv. přesoleny. Mají velmi vysoký obsah sodíku, proto je obtížné 

tento trend změnit (Podstatová, 2009). 
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3. Vysoká spotřeba jednoduchých cukrů je způsobena především konzumací 

cukrovinek. Tento typ sacharidů má mnoho negativní dopadů na zdravotní stav jedince 

a je nositelem tzv. prázdných kalorií. Ty jsou energetickým zdrojem, který z hlediska 

výživy nemá pro tělo žádný další přínos (Hainer, 2011). 

  Dle Podstatové (2009) se spotřeba řepného cukru v České republice blíží 

40 kg na osobu za jeden rok.  

 

4. Nízká spotřeba vlákniny je důsledkem preference bílého pečiva. Výrobky 

z tmavé a celozrnné mouky jsou stále ještě upozaďovány. Rovněž nízká je spotřeba 

ovoce, zeleniny, luštěnin a celozrnných obilovin. Zmíněné potraviny jsou bohatými 

zdroji vlákniny a pomáhají tak při snižování vysokého cholesterolu, snižují riziko 

vzniku rakoviny tlustého střeva a celkově pozitivně ovlivňují metabolismus 

(Podstatová, 2009). 

 

5. Nadměrná spotřeba alkoholu je velkým problémem veřejného zdraví. Vysoké 

množství alkoholu požívá poměrně velká část obyvatelstva, což způsobuje celou řadu 

onemocnění a úmrtí (ať už v důsledku zničení jater či úrazů ve stavu opilosti). 

K typickým nemocem z alkoholismu se řadí nemoci srdce a cév, zvýšení rizika 

rakoviny. Stejně jako cukr i alkohol obsahuje vysoké množství prázdných kalorií, čímž 

se podílí na zvyšování hmotnosti jedince (Ehrmann, Hůlek, 2010). 

 

2.9 Pohybová aktivita 
 

Vhodná fyzická činnost vykonávaná v přiměřeném rozsahu pozitivně ovlivňuje 

lidský organismus. Kladný efekt je nicméně podmíněn správným a pravidelným 

vykonáváním, s ohledem na zdravotní a fyziologické možnosti jedince. Pozitivní vlivy 

spočívají především v: 

1. zvýšení zdatnosti jedince (jak fyzické tak psychické), 

2. zlepšení činnosti vnitřních orgánů a dlouhodobé zachování jejich dobré kvality, 

3. dobré úrovni činnosti všech orgánů a to jak v klidu, tak i v zátěži, 

4. proporcionálním vývoji organismu a správným držením a přiměřenou stavbou 

těla, 

5. snížení úrazovosti, 
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6. snížení únavy díky zkvalitnění a zrychlení průběhu zotavovacích procesů 

(Handzo a kol., 1988) 

 

2.10 Životní styl českých středoškoláků 
 

V průběhu roku 2011 probíhal na středních školách výzkum prováděný 

agenturou J.L.M., kterého se zúčastnilo 355 studentů. Průzkum probíhal v rámci celé 

České republiky na nejrůznějších typech středních škol. Cílem průzkumu bylo 

zjišťování míry rizikového chování probandů a jejich rodičů z hlediska prevence 

onkologických onemocnění. Bylo zjištěno, že pravidelně kouří třetina adolescentů, čtyři 

z pěti středoškoláků jedí až dvakrát týdně smažené pokrmy a uzeniny, a přestože 

to jejich věk nedovoluje, téměř každý druhý dotázaný vypije týdně 2 – 3 piva, 

eventuálně půl litru vína (J.L.M.s.r.o, ©2011). 

Roku 2005 agentura STEM/MARK provedla výzkum zkoumající četnost dětské 

nadváhy a obezity. Probandi byli rozděleni do věkových skupin: 6 – 12 let a 13 – 17 let. 

Sledovaly se hodnoty BMI, které ukázaly, že nadměrná hmotnost v mladší skupině 

postihuje 20 % probandů (10 % obezita, 10 % nadváha). Pozitivem však je, že u druhé 

ze sledovaných skupin byl podíl těchto jedinců 11 % (5 % obezita, 6 % nadváha) (Hravě 

žij zdravě, ©2008). 

Se vzrůstajícím věkem však dochází ke snížení objemu pohybové aktivity. 

Nejkritičtější období je dle Frömeal et al. (1999) studium na vysoké škole, a to 

především pro chlapce. U dívek lze pokles pohybové aktivity pozorovat již na střední 

škole, kdy za chlapci začínají zaostávat jednak v objemu a jednak v intenzitě prováděné 

fyzické aktivity.  

Chlapci, jak již bylo zmíněno, ve svém vzhledu upřednostňují kult síly. Toho je 

dosahováno prostřednictvím sportu. Avšak studie z roku 2010 zkoumající 31 228 

českých adolescentů zjistila vyšší výskyt nadváhy/obezity právě u chlapců. Přestože 

jsou často pohybově aktivnější než dívky, více času trávili sledováním televize 

či u počítače (Kutlík, Čelko; 2014). 

Roku 2013 byl na Novojičínském gymnáziu, proveden výzkum, jež vycházel 

z faktu, že škola, a spojená fyzická aktivita, hraje významnou roli pro utváření 

celkového pohybového programu jedince. Studie zjistila, že pohybový režim 

adolescentů je ve všední dny aktivnější než o víkendech. Studenti docházející do školy 
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mají v průměru za týden více pohybové aktivity než studenti využívající pasivního 

transportu. Dá se tedy říci, že „pouhé“ docházení do školy pěšky může zamezit nadváze 

a dalším problémům (Kudláček a kol., 2013). 

V evropském kontextu, dle výzkumu Brettschneidera, Naula (2007), postihuje 

nadměrná hmotnost 9,4 % dospívající populace. Nejhorší je situace v jižní Evropě 

nejlepší v severozápadní Evropě. Každým rokem se však tato čísla nepříznivě navyšují. 

Dalším sledovaným parametrem obdobné studie byla fyzická zdatnost. I zde 

se výsledky každoročně zhoršují. Studie uvádí, že se tělesná zdatnost mládeže zhoršila 

o 10 – 15 % za posledních 25 let. (Brettschneider, Naul, 2004). 

 I čeští středoškoláci následují tento trend, avšak Csémy a kol. (2005) na základě 

výsledků studie Světové zdravotnické organizace (HBCS), která vzájemně porovnává 

adolescenty jednotlivých zemí, uvádí, že v rámci sledovaných států patří česká mládež 

k těm pohybově aktivnějším.  

Ze zmíněných výzkumů je patrné, že situace není nikterak příznivá. Velká část 

adolescentů holduje smaženým a sladkým pokrmům i alkoholu. To se projevuje 

nárůstem hmotnosti, ke kterému přispívá také úbytek pohybu a preference pasivní 

zábavy. Přitom pohyb je v tomto vývojovém období velmi žádoucí. Pouhá chůze 

na delší vzdálenosti by mohla být jedním z klíčů, jak zvýšit pohybový režim studentů. 

Zmíněný trend nezdravého stravování, úbytku pohybu a přibývání hmotnosti lze 

pozorovat u adolescentů napříč všemi vyspělými zeměmi. V daném kontextu ještě čeští 

středoškoláci patří k pohybově aktivnějším. Avšak celá problematika nezdravého 

životního stylu adolescentů se rok od roku zhoršuje, proto je žádoucí přijít na příčiny 

tohoto vzestupu a učinit kroky, jež by situaci pomohly řešit. 

 

2.11 Shrnutí 
 

Problematika racionálního stravování a zdravého životního stylu je velmi 

obsáhlá. Často se v ní dobře neorientují ani dospělí, natožpak adolescenti. Jak bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách, existuje řada zásad, jejichž dodržováním se dá 

kvalita lidského života významně ovlivnit. Kromě znalostí je však nezbytná motivace, 

kterou jedinec musí mít, chce-li být ve svém způsobu stravování důsledný. 

V každodenním životě je moderní člověk ovlivněn řadou svodů, které s racionalitou 

stravování a celkově zdravým životním stylem nemají příliš společného – tučná jídla, 
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cigarety, alkohol, sladkosti, pasivní formy trávení volného času, fast foody, atd. 

Všechna tahle lákadla mají společné důsledky – rakovinu tlustého střeva, vysoký krevní 

tlak, obezitu.  

Začít s prevencí a předcházet tak nepříjemným onemocněním je žádoucí 

co nejdříve. Věk adolescentů je věkem určitého osamostatnění, což se projevuje 

i ve stravování – jedinci začínají více rozhodovat o tom, co budou konzumovat. Proto je 

vhodné právě v tomto období stimulovat jejich vztah k životnímu stylu a stravě 

prostřednictvím školy, která jim osvětlí danou problematiku. Z výzkumů mezi 

adolescenty však vyplývá, že situace není nejlepší. Populace dnešních středoškoláků je 

hmotnější a má méně pohybu než generace minulé, v mnoha případech se stravují 

nezdravě a volí pasivní formy zábavy.  

Následující část práce pomůže osvětlit, jak která střední škola ovlivňuje 

stravovací návyky svých studentů, respektive jak se její studenti ve stravovacích 

zvyklostech, pohybovém režimu a hodnotách body mass indexu liší. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

3.1 Cíle práce 
 

Cílem této práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typem studované střední 

školy a stravovacími návyky jedince. Dílčím cílem je porovnat rozdílnosti a shodnosti 

v problematice stravování mezi pohlavími. 

 

3.2 Hypotézy 
 

1. Studentky gymnázia budou mít ze všech sledovaných skupin nejvíce znalostí 

z oblasti racionálního stravování. 

2. Nejvíce jedinců v kategorii optimální hmotnosti dle BMI (18,5 – 24,9 bodů) bude 

ve skupině nejpravidelněji snídajících studentů. 

3. Větší počet dívek než chlapců se stravuje v souladu s racionálními zásadami 

v této oblasti. 

4. Pohybově nejaktivnější skupinou budou chlapci studující gymnázium. 

5. Studenti a studentky učiliště přijímají oproti ostatním skupinám větší množství 

kaloricky bohatých potravin. 

 

3.3 Úkoly práce 
 

• Na základě studia literatury zhotovit výstižnou anketu, 

• Vybrat vhodné studenty, 

• Distribuovat anketu k probandům, 

• Pomoci při jejím vyplňování v případě neporozumění otázkám, 

• Zpětně sebrat a vyhodnotit anketu pro každou střední školu a pohlaví zvlášť, 

• Získaná data zavést do grafů a tabulek, 

• Porovnat data jednoho pohlaví mezi jednotlivými středními školami, 

• Porovnat rozdílnost či shodnost dat mezi pohlavími. 

• Porovnat data každé střední školy. 
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4 METODIKA PRÁCE 
 

4.1 Charakteristika výzkumu 
 
 Výzkum byl prováděn formou ankety a to ve dvou časových etapách. První část 

se týkala výhradně dívek a probíhala v březnu 2012 na Střední škole, Odry, p.o., ulice 

Sokolovská 1 a Gymnáziu a Střední odborné škole Nový Jičín, na ulici Palackého 

50/52. Získaná data sloužila pro bakalářskou práci (Edukace a stravovací zvyklosti 

adolescentních dívek) na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy. 
Druhá část byla uskutečněna v červnu roku 2014 na stejných školách. 

Dotazováni byli pouze chlapci, avšak z důvodů nízkého počtu studentů na Střední škole 

v Odrách byli do studie zahrnuti ještě žáci Střední školy technické a zemědělské 

v Novém Jičíně, ulice U Jezu 7. 

Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 15 až 18 let. Anketa, kterou studenti 

vyplňovali, sestává z 20 otázek. Získaná data byla dále zpracována – vyhodnocena 

a vzájemně porovnána. 

 

4.2 Charakteristika vybraného souboru 

 
 Výzkumný soubor se skládá ze dvou hlavních skupin, jež jsou rozděleny každá 

do tří podskupin. Základní dělení je na chlapce a dívky. U každého z pohlaví se pak 

rozlišuje typ studované střední školy – gymnázium, střední odborná škola či střední 

odborné učiliště. Celkový počet probandů je 307. 

 První skupina studuje novojičínské gymnázium a to 1., 2. a 3. ročník. Kategorii 

tvoří 50 dívek a 53 chlapců. Studenti gymnázia absolvují týdně 35 hodin teoretické 

výuky (www.gnj.cz). 

 Druhou skupinu tvoří studenti SOŠ v Odrách a Střední školy technické 

a zemědělské v Novém Jičíně. Jde o skupinu studující učební obor s maturitou. Je 

tvořena 50 dívkami a 56 chlapci. Vybraní studenti rovněž navštěvují 1. – 3. ročník, 

oborů Masér sportovní a rekondiční a Kosmetička na SOŠ, Odry nebo Agropodnikání, 

eventuálně Mechanik strojů a zařízení na SŠ, Nový Jičín. Od gymnazistů se tato skupina 

mimo jiné liší v tom, že kromě hodin teoretických se žáci vzdělávají také na hodinách 
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praktických. Poměr mezi nimi se liší v závislosti na studovaném ročníku 

(www.ssodry.cz; www.tznj.cz). 

 Poslední kategorii tvoří studenti učebních oborů. Skupina těchto studentů 

zahrnuje 98 probandů (43 dívek a 55 chlapců). Účastníci jsou studenty následujících 

oborů: Prodavač a Kadeřník na SOŠ v Odrách a Nástrojař, Obráběč kovů, Opravář 

zemědělských strojů, Strojní mechanik (zámečník), Instalatér, Truhlář, Tesař a Zedník 

na SŠ v Novém Jičíně. I zde se střídá výuka teoretická s praktickou, které jsou v poměru 

1 : 1 (www.ssodry.cz; www.tznj.cz). 

 

4.3 Užitá výzkumná metoda 

 

Pro sběr dat i jejich vyhodnocování byla použita metoda ankety. Ta se skládala 

z dvaceti otázek, jež byly jak otevřené, uzavřené tak polouzavřené, dichotomické i 

polytomické, identifikační a kontrolní. (Veselá, 2002) 

Daná výzkumná metoda byla pro výzkum vybrána díky řadě pozitiv, mezi která 

patří: 

- možnost v krátkém časovém rozmezí získat velké množství dat, 

- anonymita zajišťující ztrátu ostychu při vyplňování, 

- nízká finanční náročnost, 

- elementární analýza dat. 

 

4.4 Organizace výzkumu 

 
K sestavení ankety sloužily teoretické poznatky získané studiem literatury 

zabývající se danou tématikou, znalosti z výuky na FTVS UK i vlastní zkušenosti 

s řešenou problematikou. Výběr otázek závisel na vlastním uvážení a částečně ho 

ovlivnily konzultace s Prof. Ing. Václavem Buncem CSc. Otázky se týkají tří základních 

okruhů: 

 

1. znalosti zásad racionálního stravování – ot. 1, 15 a 16, 

2. životního stylu s odrazem na hodnotách BMI – ot. 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19 

a 20, 
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3. přemýšlení nad vlastním stravováním a preference potravin – ot. 2, 3, 4, 6, 8, 12 

a 13. 

 

Výhoda ankety spočívá v její univerzálnosti, díky níž mohla být použita 

k dotazování dívek i chlapců. Není ovlivnitelná časem, tudíž může být na stejných 

školských zařízeních použita v rámci několika let. To umožňuje sledovat, jak 

se stravovací návyky, hodnoty BMI a pohybový režim mění v průběhu let u skupin 

stejného studijního zaměření. 

 Výzkum se uskutečnil v rámci hodin tělesné výchovy. Studenti byli seznámeni 

s anketou, poučeni o systému vyplňování a nakonec byly zodpovězeny jejich dotazy. 

Samotné vyplňování ankety trvalo studentům přibližně deset minut. Zdůrazněna byla 

anonymita odpovědí a prosba o skutečně pravdivé zodpovídání předložených otázek. 

Anketa byla sestavena jednoduše a srozumitelně, proto nebyl zaznamenán větší problém 

s jejím porozuměním. 

 

4.5 Limity práce 

 
Data získána anketou pochází ze tří středních škol a patnácti studijních oborů, 

které nabízí. Střední školy sídlí v Novojičínském okrese v Moravskoslezském kraji 

a jejich studenti do školy zpravidla dojíždí. SOŠ Odry je složena převážně z dívek, 

stejně jako gymnázium v Novém Jičíně. Naopak SŠ v Novém Jičíně je veskrze 

chlapecká. Důvodem jsou nabízené studované obory. Při komparaci učitelů všech škol 

bylo zjištěno, že největší důraz na jejich odbornost je kladen na gymnáziu. Na zbylých 

dvou středních školách se vyskytoval jev, kdy učitelé učili předměty i mimo svou 

aprobaci. Kromě toho mají gymnazisté v průměru nejvíce předmětů, ve kterých je 

racionální stravování a vhodný životní styl řešen. 

Výběr do studie zařazených tříd byl náhodný. Celkem se výzkumu zúčastnilo 

143 dívek a 164 chlapců. Pecáková (2011) spatřuje minimální počet respondentů pro 

kvantitativní výzkum v 30 jedincích. Přestože tuto hodnotu studie několikanásobně 

převyšuje, na stanovení obecně platných závěrů je to stále málo. Limitem je také 

zaměření na novojičínský okres. Trend stravování a životního stylu může být např. 

v Praze rozdílný.  
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Limitem práce je také samotná výzkumná metoda. Podle Kotlanové (2012) je 

nevýhodou ankety fakt, že poměrně snadno dovoluje probandům odpovídat nepravdivě. 

U některých typů otázek se také může stát, že respondentům není nabízen adekvátní 

výběr odpovědí. V neposlední řadě je důležité zmínit problém s porozuměním užitých 

pojmů. Respondenti si je mohou často vyložit jinak, než jak jejich obsahu rozumí 

zadavatel. Práce se snaží tyto problémy eliminovat. Studentům byly zodpovězeny 

všechny dotazy týkající se nejasností ohledně zadání či vyplnění ankety a byli ujištěni o 

anonymitě. Vzhledem ke zkoumanému tématu se dá předpokládat velmi nízký výskyt 

lživých odpovědí. Anketa u otázek, které nemohou nabízenými možnostmi pro výběr 

zachytit spektrum možných odpovědí, volí otevřené otázky.  

Nejideálnější, avšak velmi těžce proveditelnou výzkumnou metodou, by pro 

danou problematiku bylo přímé pozorování. Tato práce proto slouží spíše jako náhled 

na tématiku provázanosti stravování a typu studované střední školy. Její výsledky 

mohou sloužit jako inspirace k budoucímu hlubšímu zkoumání. 

V části práce s názvem „Rozbor výsledků“ jsou mezi sebou porovnávána 

výsledná data jednotlivých skupin. Komentovány jsou rozdíly mezi zkoumanými 

skupinami, které vykazují minimálně pětiprocentní rozdílnost. Často je používáno 

pořadí, tzn. jaká ze zkoumaných skupin odpověděla v největším poměru daným 

způsobem. V části „Diskuze“ jsou ke stěžejním tvrzením používaná jen ta data, jejichž 

rozdílnost je věští než 10 %. 
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5 VÝSLEDKY 
 
 

Výsledky zahrnují zhodnocená data obou pohlaví a vybraných typů středních 

škol. Odpovědi jsou zaneseny do barevně rozlišených tabulek. Barva tabulky odpovídá 

tematickému okruhu, ke kterému se vztahují. Tyto okruhy jsou celkem 4: 

 

1. stravovací zvyklosti a preference, 

2. znalost racionálního stravování, 

3. pohybová aktivita, 

4. hodnota BMI jakožto indikátor optimální hmotnosti a činitel ovlivněný 

stravovacími zvyklostmi a pohybovým režimem. 

 

Otázky ve výsledcích nejsou řazeny dle pořadí v anketě, nýbrž podle příslušnosti 

k tematickému okruhu, který je v dané části řešen. Data jsou znázorněna ve formě 

tabulek, které vznikly dle statistického vzorce pi = (ni/n) * 100.1 

 Pod tabulkami se nachází slovní zhodnocení příslušné otázky pro obě pohlaví a 

závěrečná část příslušného oddílu mezi sebou porovnává výsledná data z každého typu 

střední školy i jednotlivé skupiny probandů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 pi = relativní četnost [%]  ni = absolutní četnost   n = celkový počet respondentů 
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5.1 Znalosti racionálního stravování 
 

Následující kategorie otázek má za cíl zkoumat, jak sledovaní studenti rozumí 

problematice stravování, na kolik rozlišují racionální a neracionální způsoby stravování 

a jaký k uvedené problematice mají vztah. 

 

1) Uměl/a byste odhadnout, kolik přijmete za den kilojoulů (kJ) či kalorií (kcal)? 
 
 
Tabulka 4: Uměla byste odhadnout, kolik přijmete za den kilojoulů (kJ) či kalorií (kcal)? 
(odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 0 0,0 1 2,0 3 6,0 
Částečně ano 14 32,6 13 26,0 25 50,0 
Ne 29 67,4 36 72,0 22 44,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Tabulka 4 uvádí, že celkové znalosti dívek o jejich energetickém příjmu jsou 

velice nízké. Nejméně vědomostí v této oblasti mají studentky SOŠ (72 % nedokáže 

ani odhadnou svůj energetický příjem), naopak nejvíce studentky SOU (56 % dokáže 

alespoň částečně určit příjem energie) (Králová, 2012). 

 

Tabulka 5: Uměl byste odhadnout, kolik přijmete za den kilojoulů (kJ) či kalorií (kcal)? 
 (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 4 7,6 8 14,3 8 14,6 
Částečně ano 20 37,7 17 30,4 19 34,5 
Ne 29 54,7 31 55,3 28 50,9 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

  Z následujících dat vyplývá, že studenti učiliště jsou těmi, kteří nejvíce znají 

kalorické hodnoty přijaté potravy. Oproti tomu studenti SOŠ v největším procentu 

udávají, že svůj denní energetický příjem odhadnout nedokáží. 
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Tabulka 6: Uměl/a byste odhadnout, kolik přijmete za den kilojoulů (kJ) či kalorií (kcal)? 
 (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 4 4,2 9 10,3 11 10,5 
Částečně ano 34 35,4 30 27,4 44 41,9 
Ne 58 60,4 67 41,9 50 47,6 
Celkem 96 100,0 105 100,0 105 100,0 

 

Dle Müllera (2003) je znalost kalorické hodnoty přijaté potravy jedním 

z důležitých principů, který vede k udržování optimální hmotnosti případně k její 

záměrné manipulaci. Z výzkumu plyne, že pouze necelých 7,5 % středoškoláků umí 

poměrně přesně odhadnout energetickou hodnotu přijaté stravy. Naopak celých 57 % 

kalorickou hodnoty stravy vůbec určit neumí.  

Chlapci se dle svých odpovědí v dané problematice orientují podstatně lépe. 

Mnohem více z nich umí posoudit množství kalorií v přijaté stravě. U obou pohlaví je 

tato problematika nejjasnější studentům učiliště.  

 

15) Víte, jaké jsou zásady zdravého stravování? 
 
 
Tabulka 7: Víte, jaké jsou zásady zdravého stravování? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Vím a dodržuji je 0 0,0 1 2,0 1 2,0 
Vím, částečně je 
dodržuji 30 69,8 28 56,0 35 70,0 
Vím, ale nedodržuji je 12 27,9 17 34,0 7 14,0 
Ne, nevím 1 2,3 4 8,0 7 14,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Majorita dívek zná zásady zdravého stravování a částečně je dodržuje. Nejvíce 

na ně dbají studentky SOU, které je ze 72 % dodržují alespoň částečně. Je však mezi 

nimi také největší procento těch, které tyto zásady neznají (14 %) (Králová, 2012). 
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Tabulka 8: Víte, jaké jsou zásady zdravého stravování? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Vím a dodržuji je 7 13,2 7 12,5 0 0,00 
Vím, částečně je 
dodržuji 29 54,7 34 60,7 31 56,4 
Vím, ale nedodržuji je 9 17,0 13 23,2 21 38,2 
Ne, nevím 8 15,1 2 3,6 3 5,4 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

 Zajímavým úkazem je, že okolo 13 % studentů gymnázia a SOŠ zná a dodržuje 

zásady racionálního stravování, avšak ani jeden student učiliště tato pravidla přesně 

nezná (přestože právě zkoumaná skupina učňů uvedla, že v největším procentu znají 

kalorické hodnoty přijímané potravy). Suverénně nejnižší znalost z této oblasti mají 

gymnazisté, kteří jsou paradoxně tou skupinou, jež má k informacím podobného tématu 

nejblíže, díky vyučovaným předmětům v dané instituci. Pozitivním úkazem je, že ve 

všech sledovaných skupinách byla nejčastěji označena druhá odpověď, tedy že studenti 

zásady zdravého stravování znají a částečně je také dodržují. 

 

Tabulka 9: Víte, jaké jsou zásady zdravého stravování? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Vím a dodržuji je 7 7,3 8 7,5 1 1,0 
Vím, částečně je 
dodržuji 59 61,5 62 58,5 31 62,8 
Vím, ale nedodržuji je 21 21,9 30 28,3 28 26,7 
Ne, nevím 9 9,3 6 5,7 10 9,5 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Většina studentů zná zásady zdravého stravování. Většina z nich se také snaží je 

alespoň částečně dodržovat. Je však mezi nimi i dost takých, kteří sice znají ony zásady, 

avšak nedodržují je.  

Rovněž v odpovědích na otázku č. 15 se uvědomělejší zdají chlapci. Více z nich 

zná a dodržuje zásady zdravého stravování. Celkově nejuvědomělejší jsou v řešené 

oblasti chlapci studující SOŠ, kteří ze 73 % znají a alespoň částečně dodržují 

doporučení pro racionální stravování. 
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16) Upřednostňujete nějaký alternativní způsob stravování? (např. vegetariánství, nebo 

trpíte alergií na významnou potravinovou skupinu jako např. na mléčné výrobky, lepek, 

atd.) 

 

Tabulka 10: Upřednostňujete nějaký alternativní způsob stravování? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano, z přesvědčení 0 0,0 1 2,0 3 6,0 
Ano, ze zdravotních 
důvodů 2 4,7 4 8,0 5 10,0 
Ne 41 95,3 45 90,0 42 84,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Alternativní způsoby stravování nejsou u adolescentních dívek běžné. Pouze 

na SOU byly tři dotázané vegetariánky, stejně jako jedna dívka ze SOŠ (Králová, 2012). 

 
 
Tabulka 11: Upřednostňujete nějaký alternativní způsob stravování? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano, z přesvědčení 3 5,7 1 1,8 2 3,6 
Ano, ze zdravotních 
důvodů 1 1,9 6 10,7 4 7,3 
Ne 49 92,4 49 87,5 49 89,1 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

Ani u chlapců nejsou alternativní způsoby stravování zcela běžné. Z racionálního 

důvodu ho nejvíce vyznávají gymnazisté, ze zdravotních pak studenti SOŠ. Ve všech 

zúčastněných skupinách se cca 90 % studentů stravuje konvenčním způsobem. 

 

Tabulka 12: Upřednostňujete nějaký alternativní způsob stravování? (odpovědi obou 
pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano, z přesvědčení 3 3,1 2 1,9 5 4,8 
Ano, ze zdravotních 
důvodů 3 3,1 10 9,4 9 8,6 
Ne 90 93,8 14 88,7 91 86,6 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
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Výsledná data ukazují, že jen malá část studentů upřednostňuje nějaký 

alternativní způsob stravování a u většiny z nich toto rozhodnutí není dobrovolné, 

nýbrž žádoucí kvůli zdraví. 

 V trendu alternativního stravování nebyl vypozorován podstatný rozdíl mezi 

studenty odlišných typů škol. 

 

5.2 Odraz životního stylu na hodnotách BMI 
 

Následující kategorie otázek řeší body mass index probandů. Ten byl zjištěn na 

základě dotazu na výšku a hmotnost. Hodnota BMI je dále porovnávána s životním 

stylem dotázaných. Tato kapitola tedy zobrazuje, nakolik se u zkoumaných životní styl 

zrcadlí v hodnotách BMI. 

 
Tabulka 13: Rozdělení do hmotnostních skupin dle hodnot BMI - dívky 

Hodnoty 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Podváha 7 16,3 13 26,0 6 12,0 
Optimální váha 32 74,4 32 64,0 34 68,0 
Nadváha 4 9,3 5 10,0 10 20,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Největší procento dívek, spadající podle hodnot BMI do kategorie optimální 

váhy (BMI 18,5 – 24,9 kg/m2), bylo mezi studentkami gymnázia (74,4 %). Nejvíce 

dívek s nadváhou (BMI nad 25 kg/m2) se vyskytovalo na učilišti (20 %), z čehož dvě 

dívky byly obézní – jedna středně (BMI 30,12 kg/m2) a jedna velmi (BMI 41,02 kg/m2). 

Naopak 26 % dívek s podváhou (BMI nižším než 18,5 kg/m2) studuje odbornou školu. 

V tabulce 11 jsou uvedeny průměrné hodnoty body mass indexu studentek jednotlivých 

středních škol: 

 

Tabulka 14: Průměrné hodnoty BMI dívek 
 
 

 
 
 

 

 

Střední škola Hodnota BMI [kg/m 2] 

SOU 22,10 

SOŠ 21,11 

G 20,78 
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Tabulka 15: Rozdělení do hmotnostních skupin dle hodnot BMI – chlapci 

Hodnoty 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Podváha 5 9,4 1 1,8 6 10,9 
Optimální váha 45 84,9 40 71,4 36 65,5 
Nadváha 3 5,7 15 26,8 13 23,6 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
  

Nejvíce jedinců s optimální váhou se nachází mezi studenty gymnázia. Jsou také 

jedinou ze skupin, kde ze dvou zbývajících extrémních kategorií (podváha X nadváha) 

je častější podváha. Jeden z gymnazistů má BMI 14,8, což je velmi nízká a riziková 

hodnota. 

Středoškoláci s maturitou vykazují největší procento jedinců s nadváhou – trpí jí 

více než čtvrtina dotázaných. Jeden z probandů vykazuje vysokou obezitu – jeho 

hodnota BMI je 36,9 což je v období adolescence velký problém, neboť s přibývajícími 

léty se dá předpokládat, že se tento trend bude navyšovat a jedinec se dostane 

až do kategorie velmi vysoké obezity. 

Studenti učiliště se nachází v kategorii normální hmotnosti pouze z 65,5 %, což 

je málo. Obě skupiny vybočující z normálu (podváha X nadváha) jsou mezi učni hojně 

zastoupeny. Je zde největší procento studentů nacházející se pod optimální hodnotou 

hmotnosti. 

 Tabulka 13 udává průměrné hodnoty body mass indexu. Ty jsou však značně 

ovlivněny extrémními hodnotami (hodnotou 14,8 ve skupině gymnazistů a hodnotou 

36,9 ve skupině SOŠ): 

 

Tabulka 16: Průměrné hodnoty BMI chlapců 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 17: Rozdělení do hmotnostních skupin dle hodnot BMI – obě pohlaví 

Hodnoty 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Podváha 12 12,5 14 13,2 12 11,4 
Optimální váha 77 80,2 72 67,9 70 66,7 
Nadváha 7 7,3 20 18,9 23 21,9 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Střední škola Hodnota BMI [kg/m 2] 

SOU 22,83 

SOŠ 24,01 

G 21,13 
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Celkově nižší hodnoty BMI mají dívky. To je běžný jev díky fyziologicky nižší 

hmotnosti dívek a také společenské konvekci, která žádá štíhlé ženy a fyzicky silné 

muže. U obou pohlaví je drtivá většina dotázaných v pásmu optimální hmotnosti. 

 Jak u dívek, tak u chlapců lze pozorovat nejvyšší procento probandů s optimální 

hodnotou ve skupině gymnazistů. Skupina s nejvíce extrémy jsou dívky z SOŠ, 

kde 36 % dívek má jinou než optimální hmotnost. Celkově větší množství dívek je 

pod úrovní optimální hodnoty. U chlapců je více patrný trend nadváhy.  

 
5) Snídáte každý den? 
 
Tabulka 18: Snídáte každý den? (odpovědi dívky) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 19 44,2 12 24,0 16 32,0 
Většinou ano 7 16,3 10 20,0 13 26,0 
Pouze o víkendech 13 30,2 8 16,0 7 14,0 
Většinou ne 3 7,0 13 26,0 12 24,0 
Nesnídám 1 2,3 7 14,0 2 4,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Snídaní nevynechávají v největším počtu studentky gymnázia, 44,2 % snídá 

denně, 16,3 % většinou, oproti tomu studentky SOŠ v 40 % nesnídají vůbec nebo jen 

výjimečně (Králová, 2012). 

 

Tabulka 19: Snídáte každý den? (odpovědi chlapci) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 30 56,6 23 41,1 24 43,6 
Většinou ano 9 17,0 13 23,2 12 21,8 
Pouze o víkendech 5 9,4 5 8,9 8 14,6 
Většinou ne 4 7,6 6 10,7 4 7,3 
Nesnídám 5 9,4 9 16,1 7 12,7 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

 Každý den snídá téměř 57 % gymnazistů, což je mezi sledovanými chlapci 

suverénně nejvíce.  Naopak vůbec či jen zřídka snídají studenti SOŠ (26,8 %). 
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Tabulka 20: Snídáte každý den? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 49 51,0 35 33,0 40 38,1 
Většinou ano 16 16,6 23 21,7 25 23,8 
Pouze o víkendech 18 18,8 13 12,3 15 14,3 
Většinou ne 7 7,3 19 17,9 16 15,2 
Nesnídám 6 6,3 16 15,1 9 8,6 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Přestože dle zásad racionálního stravování je snídaně třetím největším pokrmem 

dne, značné procento studentů jí vynechává. To může přispívat k nadváze a obezitě díky 

většímu pocitu hladu během dne. Dá se usuzovat, že u několika probandů souvisí 

absence snídaně s nedostatkem času v ranních hodinách, poněvadž přes 15 % 

dotázaných snídá jen o víkendech. 

 Snídaně je nejvíce důležitá pro chlapce a to zejména pro ty, jež studují 

gymnázium. Tento trend je patrný i u gymnazistek. Přestože snídají méně než všechny 

chlapecké skupiny, u dívek patří k těm, které snídají nejpravidelněji. V průměru tedy 

gymnazisté snídají z 51 %, nejméně studenti a studentky SOŠ z 33 %. Obecně jsou 

dívky více náchylné k vynechávání snídaní. 

 
7) Svačíte během dopoledne ve škole? 
 
 
Tabulka 21: Svačíte během dopoledne ve škole? (odpovědi dívky) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano, mám svačinu  
z domu 30 69,8 19 38,0 30 60,0 
Ano, kupuji si svačinu 9 20,9 14 28,0 16 32,0 
Svačím pouze občas 4 9,3 13 26,0 4 8,0 
Nesvačím 0 0,0 4 8,0 0 0,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Převážná většina všech respondentek svačí, a to svačinu, kterou si donesou 

z domu. Svačinu během dopoledne jí pouze občas nebo nejí vůbec 34 % dívek 

studujících SOŠ, což je přibližně čtyřikrát více než na jiných typech sledovaných škol 

(Králová, 2012). 
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Tabulka 22: Svačíte během dopoledne ve škole? (odpovědi chlapci) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano, mám svačinu  
z domu 35 66,0 49 87,5 39 70,9 
Ano, kupuji si svačinu 9 17,0 4 7,1 5 9,1 
Svačím pouze občas 8 15,1 3 5,4 10 18,2 
Nesvačím 1 1,9 0 0,00 1 1,8 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

 Velká část chlapců svačí, převážná část z nich má svačinu z domu. 17 % 

gymnazistů si svačinu kupuje. To je téměř dvojnásobně než u ostatních typů škol. 

Nejvíce svačící skupinou jsou chlapci z SOŠ. 

 

Tabulka 23: Svačíte během dopoledne ve škole? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano, mám svačinu  
z domu 65 67,7 68 64,2 69 65,7 
Ano, kupuji si svačinu 18 18,8 18 17,0 21 20,0 
Svačím pouze občas 12 12,5 16 15,1 14 13,3 
Nesvačím 1 1,0 4 3,8 1 1,0 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Studenti svačinu až na výjimky nevynechávají. Nejčastěji si jí nosí z domu. 

Rozdíly mezi typy škol jsou minimální. 

 Co se svačení týče, průměru se vymykají studentky SOŠ, které svačí ze všech 

skupin nejméně. Oproti tomu chlapci z SOŠ jsou nejvíce svačící skupinou. 

 

9) Kolikrát denně jíte? 
 
Tabulka 24: Kolikrát denn ě jíte? (odpovědi dívek) 

 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
3x 5 11,6 11 22,0 9 18,0 
4x 12 27,9 23 46,0 16 32,0 
5x 23 53,5 10 20,0 17 34,0 
Vícekrát 3 7,0 6 12,0 8 16,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
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Zásadami racionálního stravování, které hovoří o optimálním příjmu potravy  

5x – 6x denně se nejvíce řídí studentky gymnázia (60,5 %). Výrazně méněkrát se za den 

stravují studentky SOŠ, které ve 22 % jí pouze 3x denně (Králová, 2012). 

 

Tabulka 25: Kolikrát denn ě jíte? (odpovědi chlapců) 

 

I chlapci studující gymnázium jsou třídou, která jí nejčastěji ze všech 

zkoumaných. 79,2 % jí pětkrát a vícekrát denně. V tomto množství jí pouhých 65,4 % 

učňů. Téměř čtvrtina studentů SOŠ (23,2 %) se stravuje pouze 3x denně. 

 

Tabulka 26: Kolikrát denn ě jíte? (odpovědi obou pohlaví) 

 

Nejčastěji jí studenti a studentky gymnázií. Ti ze 71 % jí minimálně 5x denně. 

Studenti a studentky SOU pouze z 58 % a studenti a studentky SOŠ pouze ze 44 %. 

Přijímat potravu jen 3x denně je nejvíce rozšířeno mezi studenty SOŠ (22,6 %). 

Na základě těchto dat se tedy dá říci, že středoškoláci s odborným zaměřením jsou 

skupinou studentů, která jí nejméně často ze všech adolescentů. 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
3x 2 3,8 13 23,2 8 14,6 
4x 9 17,0 12 21,4 11 20,0 
5x 24 45,2 17 30,4 19 34,5 
Vícekrát 18 34,0 14 25,0 17 30,9 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
3x 7 7,3 24 22,6 17 16,2 
4x 21 21,8 35 33,0 27 25,7 
5x 47 49,0 27 25,5 36 34,3 
Vícekrát 21 21,9 20 18,9 25 23,8 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
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10) Jíte pravidelně? 
 
 
Tabulka 27: Jíte pravidelně? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 4 9,3 3 6,0 8 16,0 
Většinou ano 30 69,8 24 48,0 20 40,0 
Pouze o víkendech 1 2,3 4 8,0 3 6,0 
Spíše ne 8 18,6 15 30,0 15 30,0 
Ne 0 0,0 4 8,0 4 8,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 

 

Nejpravidelněji se stravují studentky gymnázia (79,1 %). Ty se v pravidelnosti 

jídel svým režimem značně odlišují od ostatních dvou skupin (Králová, 2012). 

 
Tabulka 28: Jíte pravidelně? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 14 26,4 14 25,0 20 36,4 
Většinou ano 29 54,7 25 44,6 20 36,4 
Pouze o víkendech 2 3,8 4 7,1 4 7,2 
Spíše ne 7 13,2 9 16,1 8 14,6 
Ne 1 1,9 4 7,2 3 5,4 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

V každé skupině největší část respondentů odpověděla, že pravidelně jí. 

Nejvyšší procento chlapců, kteří odpověděli: „ano“ je ve skupině učňů (36,4 %) 

a nejvíce odpovědí ve dvojici „ano“ a „většinou ano“ mají gymnazisté (81,1 %). 

 

Tabulka 29: Jíte pravidelně? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 18 18,8 17 16,0 28 26,7 
Většinou ano 59 61,5 49 46,2 40 38,1 
Pouze o víkendech 3 3,1 8 7,6 7 6,7 
Spíše ne 15 15,6 24 22,6 23 21,8 
Ne 1 1,0 8 7,6 7 6,7 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

V této otázce se odpovědi mezi dívkami a chlapci značně liší. Celkově je však 

počet studentů, kteří mají pravidelné stravování uspokojivý. 
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 Pravidelněji jedí chlapci. To je možné díky jejich zvýšené energetické potřebě 

v období adolescence a naopak snaze po štíhlosti dívek. Spíše nepravidelně či vyloženě 

nepravidelně jí studentky SOU a SOŠ (shodně 38 % z nich). 80,3 % gymnazistů jí spíše 

či úplně pravidelně, což je největší podíl ze všech sledovaných typů škol. 

 
11) Jaké množství tekutin denně vypijete? 

 

Tabulka 30: Jaké množství tekutin denně vypijete? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Méně než 1,0 l 3 7,0 4 8,0 5 10,0 
1,0 – 1,5 l 18 41,9 16 32,0 17 34,0 
1,5 – 2,0 l 7 16,3 20 40,0 20 40,0 
2,0 – 2,5 l 6 14,0 6 12,0 7 14,0 
2,5 l i více 9 20,9 4 8,0 1 2,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Podle Fořta (2003) je ideálním množstvím tekutin 0,3 – 0,45 l/10 kg. Dívky 

nejčastěji vážily okolo 65 kg, nejvhodnější příjem je pro ně okolo 2 litrů tekutin denně. 

Hodnota 2 l je také v řadě literatur uváděna jako všeobecně vyhovující, proto je 

i v tomto vyhodnocení pokládána za nejoptimálnější. Dané množství splňují především 

studentky gymnázia (34,9 %), které pijí suverénně nejvíce. V průměru vypijí největší 

množství tekutin dívky z gymnázia (2 l) a nejmenší dívky z SOU (1,82 l) 

(Králová, 2012). 

 

Tabulka 31: Jaké množství tekutin denně vypijete? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Méně než 1,0 l 0 0 2 3,6 5 9,1 
1,0 – 1,5 l 5 9,4 7 12,5 6 10,9 
1,5 – 2,0 l 16 30,2 18 32,1 15 27,3 
2,0 – 2,5 l 19 35,9 13 23,2 15 27,3 
2,5 l i více 13 24,5 16 28,6 14 25,4 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

I u chlapců se za bernou minci dá považovat hodnota 2  – 2,5 l tekutin denně. 

Tomuto množství se nejvíce přibližují studenti gymnázia. Průměrně vypijí 2 l tekutin 

denně. Nejméně pijí studenti SOU (v průměru 1,87 l), kdy více než 9 % z nich vypije 

méně než 1 l tekutin denně, což je nebezpečně málo. 
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Tabulka 32: Jaké množství tekutin denně vypijete? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Méně než 1,0 l 3 3,1 6 5,6 10 9,5 
1,0 - 1,5 l 23 24,0 23 21,8 23 21,9 
1,5 - 2,0 l 23 24, 38 35,8 35 33,3 
2,0 - 2,5 l 25 26,0 19 17,9 22 21,0 
2,5 l i více 22 22,9 20 18,9 15 14,3 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 

 

Celkově studenti pijí okolo dvou litrů tekutin denně, což je při normální 

pohybové aktivitě vyhovující množství. Více pijí chlapci. Dá se u nich předpokládat 

větší výška i váha, díky čemuž je zvýšen příjem tekutin. Nejvíce pijí studenti a 

studentky gymnázia, a to v průměru 2 l denně. Nejméně studenti a studentky učiliště, 

shodně okolo 1,8 l za den. Studentky učiliště jsou dokonce těmi, které mají největší 

procento jedinců pijících méně než 1 l denně. 

 

14) V kolik hodin jíte naposledy? 
 
 Podle Podstatové (2009) je pro člověka ideální, pokud poslední jídlo příjme  

2 hodiny před spaním. Jelikož většina středoškoláků nechodí spát dříve než ve 22:00, je 

za nejoptimálnější považována večeře kolem 20:00 (Králová, 2012). 

 
Tabulka 33: V kolik hodin jíte naposledy? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Naposledy jím 
odpoledne 0 0,0 2 4,0 3 6,0 
Mezi 17:00 – 19:00 22 51,2 27 54,0 23 46,0 
Kolem 20:00 17 39,5 16 32,0 19 38,0 
Jím těsně před spaním 4 9,3 5 10,0 5 10,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Nejvíce odpovědí pro vhodný čas (tj. okolo 20:00) je u studentek gymnázia 

(39,5 %). Naopak velmi špatné je dlouhé hladovění, které vzniká, pokud dívky nevečeří 

a jí naposledy odpoledne. Podle Alonso-Alonsa, McManuse (2011) si tělo po čase 

navykne na dlouhé hladovění a uzpůsobí mu metabolismus tak, že první přijaté jídlo 

po noci z velké části uloží do zásobního tuku. Tímto způsobem se chová 6 % 

dívek z SOU. V odpovědích výrazně dominuje druhá možnost, dívky večeří mezi 
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17:00 – 19:00. To by podle Podstatové (2009) bylo optimální, jestliže by chodily spát 

v 19:00 – 21:00 (Králová, 2012). 

 
Tabulka 34: V kolik hodin jíte naposledy? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Naposledy jím 
odpoledne 0 0 2 3,6 3 5,5 
Mezi 17:00 – 19:00 17 32,1 19 33,9 15 27,2 
Kolem 20:00 20 37,7 19 33,9 17 30,9 
Jím těsně před spaním 16 30,2 16 28,6 20 36,4 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

 Okolo 20:00 jí naposledy v nejhojnějším počtu gymnazisté. Jak již bylo zmíněno 

nejvíce nevyhovující je naposledy přijímat potravu odpoledne. 5,5 % učňů večeří 

v tento čas. Ani večeře těsně před spaním není vhodnou alternativou. Vyznává jí přes 

36 % studentů učiliště a je významně zastoupena i u dalších dvou typů škol. 

 

Tabulka 35: V kolik hodin jíte naposledy? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Naposledy jím 
odpoledne 0 0,0 4 3,8 6 5,7 
Mezi 17:00 – 19:00 39 40,6 46 43,4 38 36,2 
Kolem 20:00 37 38,6 35 33,0 36 34,3 
Jím těsně před spaním 20 20,8 21 19,8 25 23,8 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Ve správném načasování jídla jsou svědomitější dívky. Velká část ze všech 

respondentů večeří ve vhodný čas, tedy ve 20:00. 

 Chlapci jsou zvyklí jíst později. Kolem 30 % z nich večeří těsně před spaním. 

Dívky naopak jí zbytečně brzy, z největší části v rozmezí od 17:00 – 19:00 hodin. 

Nejoptimálnější načasování večeří je patrné u gymnazistů a gymnazistek, nejhorší 

u chlapců z učiliště. 
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17) Měl/a jste někdy problémy s příjmem potravy? (obezita, anorexie, bulimie) 
 
Tabulka 36: Měla jste někdy problémy s příjmem potravy? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 1 2,3 3 6,0 7 14,0 

Ne 42 97,7 47 94,0 43 86,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Nejčastěji ve svém životě trpěly problémy s příjmem potravy studentky SOU. 

Tři dívky vypověděly, že trpěly obezitou. Dvě z nich stále mají tento problém a hodnota 

jejich BMI je velmi vysoká. Jedné z nich se již podařilo zhubnout. Čtyři dívky z SOU 

měly problémy s příjmem potravy – bulimií a anorexií. Tři dívky tvrdily, že je tento 

problém již za nimi, jedna přiznala, že je pro ni stále aktuální. Na SOŠ byla také 

největším problémem obezita, ke které se přihlásily 2 dívky. Jedna studentka SOŠ měla 

v minulosti anorexii. Na gymnáziu byla pouze jedna dívka, která přiznala problémy se 

stravováním a to s obezitou (Králová, 2012). 

 

Tabulka 37: Měl jste někdy problémy s příjmem potravy? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 3 5,6 3 5,4 3 5,5 

Ne 50 94,4 53 94,6 52 94,5 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

 Odpovědi chlapců byly prakticky shodné na všech typech škol. Přes 94 % nikdy 

problémy s příjmem potravy nemělo. Zbylých přibližně 6 % shodně vypovědělo, 

že trpělo obezitou. Většina z nich jí buď má, nebo se pohybují na úrovni nadváhy. 

Nejvyšší zjištěná hodnota BMI, jež zapadá do kategorie vysoké obezity, je u chlapce 

z SOŠ – 36,9 bodů). 

 

Tabulka 38: Měl jste někdy problémy s příjmem potravy? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 4 4,1 6 5,7 10 9,5 

Ne 92 95,9 100 94,3 95 90,5 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
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 Problémy s příjmem potravy jsou, naštěstí, mezi adolescenty ojedinělé. 

U chlapců jsou problémy s příjmem potravy méně obvyklé, a pokud se objeví, jedná 

se především o obezitu. U dívek se vyskytuje i problém opačný – anorexie či bulimie. 

Skupinou s nejhojněji se vyskytujícími problémy z této oblasti jsou studentky SOU. 

 
18) Věnujete se pravidelně nějaké pohybové aktivitě – nějakému sportu? 
 
Tabulka 39: Věnujete se pravidelně nějakému sportu? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 13 30,2 12 24,0 8 16,0 
Občas ano, ne 
pravidelně 24 55,8 33 66,0 33 66,0 
Pouze výjimečně 6 14,0 3 6,0 5 10,0 
Ne, nesportuji 0 0,0 2 4,0 4 8,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Nejvíce aktivních sportovkyň (30,2 %) je mezi studentkami gymnázia. Nejvíce 

se však sportu alespoň občas věnují dívky z SOŠ (90 %), naopak nejméně studentky 

SOU, mezi kterými je také největší část těch, jež nesportují nikdy (Králová, 2012). 

 

Tabulka 40: Věnujete se pravidelně nějakému sportu? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 44 83,0 38 67,9 33 60,0 
Občas ano, ne 
pravidelně 7 13,2 12 21,4 14 25,5 
Pouze výjimečně 2 3,8 2 3,6 7 12,7 
Ne, nesportuji 0 0,0 4 7,1 1 1,8 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

Většina chlapců je pohybově aktivních. Nejvíce sportující jsou gymnazisté, kdy 

83 % z nich sportuje pravidelně. Jednoznačně nejvíce nesportovců lze najít mezi 

studenty SOŠ. 
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Tabulka 41: Věnujete se pravidelně nějakému sportu? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 57 59,4 50 47,2 41 39,0 
Občas ano, ne 
pravidelně 31 32,3 45 42,4 47 44,8 
Pouze výjimečně 8 8,3 5 4,7 12 11,4 
Ne, nesportuji 0 0,0 6 5,7 5 4,8 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Dle výpovědí studentů se dá soudit, že je pohyb přirozenou součástí jejich 

životního stylu a že se sportu pravidelně věnují 

Jednoznačně více sportujícími jsou chlapci. Téměř šestina dívek nesportuje 

vůbec, u chlapců je to přibližně osmina. Nejvíce aktivní skupinou jsou chlapci 

z gymnázia, kteří sportují suverénně nejvíce ze všech zkoumaných skupin. Naopak 

nejméně sportujícími jsou dívky z SOU.  

 

19) Pokud ano, uveďte jakému a kolikrát týdně. 
 
Tabulka 42: Procentuální rozložení sportujících dívek vzhledem k preferovanému sportu 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

p [%] p [%] p [%] 
Cyklistika 16,3 13,5 22 
Brusle 14,3 12,1 19,5 
Tanec 28,6 5,7 9,8 
Sportovní hry 12,3 12,4 4,9 
Posilování 16,3 18,6 14,6 
Běh 8,2 33,3 19,5 
Chůze 4 4,4 9,7 
Celkem 100 100 100 
 
 
Tabulka 43: Četnost sportovních aktivit dívek 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
1x týdně 9 24,3 17 37,8 16 39 
2x týdně 11 29,7 14 31,1 14 34,2 
3x týdně 8 21,6 10 22,2 8 19,5 
4x týdně 3 8,1 3 6,7 3 7,3 
5x týdně 2 5,4 1 2,2 0 0 
6x týdně 1 2,7 0 0 0 0 
Denně  3 8,2 0 0 0 0 

Celkem 37 100 45 100 41 100 
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Mezi dívkami, které odpověděly, že minimálně občas sportují, je velmi oblíbená 

cyklistika, bruslení, běh a posilování, tedy vesměs aktivity vytrvalostního (aerobního) 

charakteru. Na gymnáziu je nejvyhledávanější tanec, na SOŠ běh a na SOU cyklistika. 

Nejméně respondentek uvedlo jako svou pohybovou aktivitu pravidelné procházky. 

Důvodem může být, že je nemusí za sportovní výkon pokládat. Velké oblibě se netěší 

ani sportovní hry.  

 Nejčastěji se sportovním aktivitám věnují studentky gymnázia, v průměru 

2,8krát týdně, na druhém místě studentky SOŠ – 2,1krát týdně a nejméně studentky 

SOU – 1,9krát týdně (Králová, 2012). 

 

Tabulka 44: Procentuální rozložení sportujících chlapců vzhledem k preferovanému 
sportu 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

p [%] p [%] p [%] 
Cyklistika 11,8 6,2 14,4 
Atletika 5,9 2,4 0,0 
Plavání 5,9 0,0 0,0 
Sportovní hry 38,2 51,6 34,1 
Posilování 17,6 21,6 22,7 
Běh 8,8 12,0 20,1 
Úpolové sporty 11,8 6,2 8,7 
Celkem 100,0 100,0 100,0 
  

Tabulka 45: Četnost sportovních aktivit chlapců 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
1x týdně 4 7,5 7 12,5 8 14,6 
2x týdně 10 18,9 15 26,8 21 38,2 
3x týdně 7 13,2 18 32,1 9 16,4 
4x týdně 7 13,2 10 17,9 8 14,5 
5x týdně 16 30,2 5 8,9 7 12,7 
6x týdně 7 13,2 1 1,8 2 3,6 
Denně  2 3,8 0 0,0 0 0,0 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

Mezi chlapci jsou jednoznačně nejpopulárnější sportovní hry. Nejčastěji byl uveden 

fotbal, ale také hokej, volejbal či tenis. Zajímavé je, že studenti gymnázia vyznávají z části jiný 

druh sportů než studenti SOŠ a SOU, přestože školy leží v jednom městě. Velká část 

gymnazistů se věnuje plavání, atletice či úpolovým sportům. Plavání s atletikou na SOU a SOŠ 

nejsou vůbec běžné. Naopak běh a posilování jsou typičtější spíše pro tyto 2 typy středních škol. 

Častou odpovědí byla také cyklistika, kterou výrazně méně provozují studenti SOŠ. 
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 Nejvíce se sportu věnují studenti gymnázia, kteří ze 47 % sportují 5krát a vícekrát 

týdně. Nejméně aktivními jsou studenti SOU, kteří z 52 % sportují 2krát a méněkrát týdně. 

V průměru gymnazista sportuje 3,9krát v týdnů, student SOŠ 2,9krát týdně a student SOU 

2,8krát týdně. 

 
Tabulka 46: Četnost sportovních aktivit obou pohlaví 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
1x týdně 13 14,4 24 23,8 24 25,0 
2x týdně 21 23,3 29 28,7 35 36,5 
3x týdně 15 16,7 28 27,7 17 17,7 
4x týdně 10 11,1 13 12,9 10 11,5 
5x týdně 18 20,0 6 5,9 7 7,3 
6x týdně 8 8,9 1 1,0 2 2,0 
Denně  25 5,5 0 0,0 0 0,0 

Celkem 90 100,0 101 100,0 55 100,0 
 

Velké popularitě v populaci se obecně těší běh, cyklistika a posilování, což se promítlo 

i v odpovědích studentů obou pohlaví. Pohybová aktivita zkoumaných adolescentů se dá 

celkově označit za průměrnou. 

 Víckrát do týdne sportují jednoznačně chlapci. Potvrdil se tedy fakt, že muži mají 

ke sportu lepší vztah a věnují mu tudíž více času. V průměru se dá říci, že chlapci mají o jeden 

sportovní trénink týdně více než dívky. U obou pohlaví jednoznačně nejvíce sportují studenti 

gymnázia. 

 
20) Myslíte si, že máte dostatek pohybu? 
  
Tabulka 47: Myslíte si, že máte dostatek pohybu? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 8 18,6 7 14,0 15 30,0 
Spíše ano 18 41,9 20 40,0 16 32,0 
Spíše ne 16 37,2 17 34,0 12 24,0 
Ne 1 2,3 6 12,0 7 14,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
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V této otázce dívky odpovídaly velmi různorodě. Převažují odpovědi „spíše ano“ 

a „spíše ne“. Jen část dívek si je jistá tím, že jejich pohybový režim je naprosto 

dostačující nebo naopak zcela nevyhovující. S množstvím svého pohybu jsou spokojeny 

především studentky SOU (62 %), mezi nimiž je ale také největší část těch, které 

s jistotou vypověděly, že mají absenci pohybu (14 %). Největší část dívek 

s nedostatečným pohybem (46 %) byla zjištěna mezi studentkami SOŠ. 

 
Tabulka 48: Myslíte si, že máte dostatek pohybu? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 34 64,2 35 62,5 37 67,3 
Spíše ano 12 22,6 14 25,0 13 23,6 
Spíše ne 5 9,4 7 12,5 3 5,5 
Ne 2 3,8 0 0,0 2 3,6 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

 Nejvíce jsou o svém dostatečném pohybovém režimu přesvědčeni chlapci 

z učiliště (z 67,3 %). Jako nedostatečný ho vnímá 13,2 % gymnazistů, což je nejvíce ze 

všech chlapeckých skupin. 

 

Tabulka 49: Myslíte si, že máte dostatek pohybu? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 42 43,8 42 39,6 52 49,5 
Spíše ano 30 31,2 34 32,1 29 27,6 
Spíše ne 21 21,9 24 22,6 15 14,3 
Ne 3 3,1 6 14,3 9 8,6 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

V hodnocení vlastního pohybového režimu jsou velké rozdíly mezi dívkami 

a chlapci. Nicméně největším dílem všichni probandi označili odpovědi „ano“ a „spíš 

ano“. Dá se tedy usuzovat, že sedavý způsob života se týká jen minority z nich. 

 Zatímco dívky v průměru okolo 40 % shledaly svůj pohybový režim jako 

nedostatečný, chlapci jej naopak v průměru z 87 % posoudili jako dostatečný. Obecně 

nejspokojenější s množstvím svého pohybu jsou studenti a studentky učiliště.  
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5.3 Úvahy nad vlastním stravováním a preference potravin  
 

Soubor následujících otázek zkoumá, nakolik se studenti a studentky zamýšlí 

nad výběrem potravin, které konzumují. Zjišťuje také, jestli uvažují nad kvalitou svého 

stravování a nad jeho zdravotními dopady. 

 
2) Označil/a byste svůj způsob stravování za zdravý? 

 
Tabulka 50: Označila byste svůj způsob stravování za zdravý? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 2 4,7 1 2,0 7 14,0 
Spíše ano 25 58,1 18 36,0 17 34,0 
Spíše ne 14 32,6 30 60,0 25 50,0 
Ne 2 4,7 1 2,0 1 2,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Za zdravý svůj jídelníček považuje 62,8 % studentek gymnázia, což je nejvíce 

ze všech sledovaných škol. Protipólem jsou studentky SOŠ, které v 62 % označily 

způsob svého stravování za spíše nezdravý či vyloženě nezdravý (Králová, 2012). 

 
Tabulka 51: Označila byste svůj způsob stravování za zdravý? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 6 11,3 10 17,9 20 36,4 
Spíše ano 30 56,6 30 53,6 19 34,5 
Spíše ne 17 32,1 12 21,4 14 25,5 
Ne 0 0,0 4 7,1 2 3,6 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 
 Nejvíce kladně své stravovací návyky hodnotí studenti učiliště, kteří jsou 

ze 70,9 % přesvědčení o jeho správnosti. 32,1 % gymnazistů si myslí, že vlastní způsob 

stravování je spíše nezdravý,. 

 

Tabulka 52: Označil/a byste svůj způsob stravování za zdravý? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano 8 8,3 11 10,4 27 16,2 
Spíše ano 55 57,3 48 45,3 36 34,3 
Spíše ne 31 32,3 42 39,6 39 46,7 
Ne 2 2,1 5 4,7 3 2,8 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
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V této otázce je velký rozdíl v pohledu dívek a chlapců na vlastní stravování. 

Okolo 30 % chlapců všech typů škol považuje svůj způsob stravování za nezdravý. 

Mezi dívkami je to podobné jen u gymnazistek. Studentky SOU a především SOŠ jsou 

přesvědčeny o nevhodnosti svých stravovacích návyků. Obecně se dá říci, že kolem 

70 % chlapců je spíše spokojeno či plně spokojeno se svými stravovacími návyky, 

u dívek je to podstatně méně, přičemž jako nezdravý svůj styl stravování hodnotí 62 % 

studentek SOŠ. 

 

3) Uvažujete nad zdravotním dopadem svého stravování? (rozhodnete se někdy, 

že danou potravinu nesníte, protože je nezdravá?) 

 
Tabulka 53: Uvažujete nad zdravotním dopadem svého stravování? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano, často 9 20,9 9 18,0 7 14,0 
Ano, občas 15 34,9 22 44,0 27 54,0 
Výjimečně, spíše ne 18 41,9 15 30,0 16 32,0 
Nikdy 1 2,3 4 8,0 0 0,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Nejvíce nad dopadem svého stravování uvažují studentky SOU (68 %)  

a nejméně studentky gymnázií (55,8 %). Nejvíce dívek, které vůbec neuvažují  

o následcích svého stravování je mezi studentkami z SOŠ (8 %) (Králová, 2012). 

 

Tabulka 54: Uvažujete nad zdravotním dopadem svého stravování? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano, často 14 26,4 12 21,4 12 21,8 
Ano, občas 17 32,1 20 35,7 12 21,8 
Výjimečně, spíše ne 16 30,2 15 26,8 23 41,8 
Nikdy 6 11,3 9 16,1 8 14,6 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,00 
 

 Nad zdravotním dopadem stravování se nejvíce zamýšlí studenti gymnázia 

a SOŠ a to o více než 10 % oproti žákům SOU. 56,4 % učňů o zdravotním aspektu své 

stravy přemýšlí zcela výjimečně či vůbec. 
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Tabulka 55: Uvažujete nad zdravotním dopadem svého stravování? (odpovědi obou 
pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Ano, často 23 24,0 21 19,8 19 18,2 
Ano, občas 32 33,3 42 39,6 39 37,1 
Výjimečně, spíše ne 34 35,4 30 28,3 39 37,1 
Nikdy 7 7,3 13 12,3 8 7,6 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,00 

 

Nad dopady svého stravování přemýšlí poměrně velké procento studentů. To je 

žádoucí množství, neboť u dnešní mladé populace je moderní západní styl stravování, 

který má na zdraví často negativní vliv. Proto je překvapivé, že více než polovina 

studentů se nad touto problematikou zamýšlí. 

 Nejčastěji se nad svým stravováním zamýšlí studenti a studentky SOŠ. Zbylé 

skupiny z gymnázia a SOU jsou na tom podobně, avšak nelze říci, že by jim výběr 

pokrmů byl zcela lhostejný. 

 
4) Jíte pestrou (různorodou) stravu? 
 
 
Tabulka 56: Jíte pestrou a různorodou stravu? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 13 30,2 16 32,0 23 46,0 
Spíše ano 24 55,8 28 56,0 18 36,0 
Spíše ne 5 11,6 3 6,0 9 18,0 
Ne, jím pořád to samé 1 2,3 3 6,0 0 0,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

Nejrůznorodější stravu, podle svého uvážení, jedí studentky SOŠ (88 %), ovšem 

6 % dotázaných z tohoto typu školy se přiznalo, že jedí v podstatě pořád to samé. 

Celých 18 % studentek SOU si o své stravě nemyslí, že je různorodá, což je největší 

podíl ze všech dotázaných skupin (Králová, 2012). 
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Tabulka 57: Jíte pestrou a různorodou stravu? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 28 52,8 18 32,1 18 32,7 
Spíše ano 17 32,1 20 35,7 19 34,5 
Spíše ne 8 15,1 10 17,9 15 27,3 
Ne, jím pořád to samé 0 0,0 8 14,3 3 5,5 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

Nadpoloviční většina všech studentů uvedla, že jí různorodou stravu. Nejvíce 

jsou o této skutečnosti přesvědčeni studenti gymnázia. Přes 32 % studentů SOŠ i SOU 

o své stravě naopak tvrdí, že není příliš pestrá. Dokonce 14,3 % studentů SOŠ přiznává, 

že jí prakticky neustále to samé. 

 

Tabulka 58: Jíte pestrou a různorodou stravu? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Ano 41 42,7 34 32,1 41 39,0 
Spíše ano 41 42,7 48 45,3 37 35,2 
Spíše ne 13 13,6 13 12,3 24 22,9 
Ne, jím pořád to samé 1 1,0 11 10,3 3 2,9 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Většina studentů uvedla, že jedí různorodě, avšak obě skupiny ze středních 

odborných škol jsou těmi, které mají největší zastoupení mezi probandy přijímajícími 

stále obdobnou stravu. 

Jak dívky, tak chlapci v nadpoloviční většině označili svou stravu za pestrou. 

Přesto však jsou to dívky, které mají stravu různorodější. Chlapci z SOU a SOŠ 

nejvýraznější měrou jedí stále stejné potraviny. Skupina gymnazistů a gymnazistek 

přijímá stravu nejvíce rozmanitou.  
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6) Co snídáte nejčastěji? (označte maximálně 2 možnosti) 
 
 
Tabulka 59: Co snídáte nejčastěji? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Pečivo 23 53,5 26 52,0 27 54,0 
Mléčné výrobky 10 23,3 11 22,0 13 26,0 
Ovoce, zeleninu 2 4,7 5 10,0 3 6,0 
Cereálie 8 18,6 8 16,0 7 14,0 
Něco jiného 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 
Tabulka 60: procentuální vyjádření preference pečiva dívek 

 

Více než polovina dotázaných ke své snídani preferuje pečivo. Pouze na 

gymnáziu dívky snídající pečivo mají téměř stejnou měrou v oblibě bílé a tmavé. Na 

ostatních typech škol je jednoznačně oblíbenější pečivo bílé. Sladké pečivo typu buchty, 

koblihy a další jsou nejvyhledávanější u studentek gymnázia (21 %). Všechny skupiny 

studentek shodně preferují rohlík před chlebem. V této otázce jsou mezi dívkami 

nejmenší rozdíly (Králová, 2012). 

 
Tabulka 61: Co snídáte nejčastěji? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Pečivo 22 41,5 31 55,4 27 49,1 
Mléčné výrobky 11 20,8 14 25,0 10 18,2 
Ovoce, zeleninu 4 7,6 4 7,1 3 5,5 
Cereálie 13 24,5 5 8,9 6 10,9 
Něco jiného 3 5,6 2 3,6 9 16,3 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,00 
 
Tabulka 62: procentuální vyjádření preference pečiva chlapců 

 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

p [%] p [%] p [%] 
Bílé pečivo 41,5 60,7 70,4 
Tmavé pečivo 37,5 23,5 14,7 
Sladké pečivo 21 15,8 14,9 
Celkem 100 100 100 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

p [%] p [%] p [%] 
Bílé pečivo 80,3 86,4 87,2 
Tmavé pečivo 10,8 7,4 5,5 
Sladké pečivo 8,9 6,2 7,3 
Celkem 100,0 100,0 100,0 
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 Nejpopulárnější je mezi chlapci pečivo. Překvapivé je, že na druhém místě 

v oblíbenosti u gymnazistů se umístily cereálie. Ty ve zbylých dvou skupinách natolik 

populární nejsou. Časté jsou na snídani také mléčné výrobky a to především u studentů 

SOŠ.  

Co se preference pečiva týče, stále je nejoblíbenější bílý rohlík. Pouze 

gymnazisté z větší části konzumují také tmavé pečivo, avšak v nejhojnějším počtu 

rovněž pečivo sladké. 

 

Tabulka 63: Co snídáte nejčastěji? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
Pečivo 45 46,9 57 53,8 54 51,4 
Mléčné výrobky 21 21,9 25 23,6 23 21,9 
Ovoce, zeleninu 6 6,2 9 8,5 6 5,7 
Cereálie 21 21,9 13 12,2 13 12,4 
Něco jiného 3 3,1 2 1,9 9 8,6 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 

 

Pečivo je v naší populaci stále nejpopulárnějším jídlem na snídani a to platí 

i u adolescentů. Hojně jsou ve snídani studentů zastoupeny také mléčné výrobky, 

avšak ovoce a zelenina se jí jen sporadicky. Nejoblíbenějším pečivem je bílý tukový 

rohlík. 

 U obou pohlaví a všech typů škol je nejběžnější snídaní pečivo. Dívky 

(především gymnazistky) však daleko více upřednostňují tmavé pečivo. Gymnazisté 

jsou rovněž skupinou s největším zastoupením cereálií na snídani, je téměř 

2x oblíbenější než na ostatních typech škol. 

 
8) Jakou svačinu preferujete? (označte maximálně 2 možnosti) 
 
Tabulka 64: Jakou svačinu preferujete? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium  SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Pečivo 25 58,1 23 46,0 29 58,0 

Ovoce, zeleninu 11 25,6 14 28,0 12 24,0 

Mléčné výrobky 5 11,6 4 8,0 4 8,0 

Sladkosti, brambůrky 2 4,7 9 18,0 5 10,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
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I zde jsou rozdíly mezi dívkami minimální. Pokud pohlížíme na tuto otázku 

z hlediska racionální výživy, pak je negativním projevem, pokud dívky odpověděly, 

že preferují sladkosti, brambůrky a podobný druh potravin. Svačina tohoto typu je 

nejvyhledávanější mezi téměř pětinou studentek SOŠ (Králová, 2012). 

 

Tabulka 65: Jakou svačinu preferujete? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium  SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Pečivo 35 66,0 39 69,6 40 72,7 

Ovoce, zeleninu 9 17,0 8 14,3 6 10,9 

Mléčné výrobky 4 7,6 7 12,5 2 3,6 

Sladkosti, brambůrky 5 9,4 2 3,6 7 12,8 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

Nejběžnější svačinou adolescentních chlapců je pečivo. Vzhledem k předešlé 

otázce se dá přepokládat že bílé. Ovoce a zeleninu lze nejčastěji najít ve svačině 

gymnazistů, naopak sladkosti či brambůrky jsou po pečivu druhou nejoblíbenější 

svačinou učňů. Mléčné výrobky se největší popularitě těší u studentů SOŠ. 

 

Tabulka 66: Jakou svačinu preferujete? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium  SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Pečivo 60 62,5 62 58,6 69 65,7 

Ovoce, zeleninu 20 20,8 22 20,8 18 17,1 

Mléčné výrobky 9 9,4 11 10,3 6 5,7 

Sladkosti, brambůrky 7 7,3 11 10,3 12 11,5 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 
 

 V preferencích potravin mezi typy škol nejsou příliš velké rozdíly, opět je 

nejběžnějším pokrmem pečivo, nejméně běžné jsou mléčné výrobky. To může být 

i z důvodu jejich obtížnějšího transportu a samotného jezení.  

 Mezi jednotlivými středními školami nejsou zásadní rozdíly. Pouze gymnazisté 

svačí méně sladkostí či brambůrek. Ty nejvíce preferují studenti učiliště, konkrétně 

chlapci. Obecně dívky více svačí ovoce a zeleninu nežli chlapci. 
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12) Co pijete nejčastěji během dne? 
 
Tabulka 67: Co pijete nejčastěji b ěhem dne? (odpovědi dívek) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Čaje 16 37,2 6 12,0 6 12,0 
Slazené minerálky 13 30,2 19 38,0 12 24,0 
Limonády 0 0,0 6 12,0 2 4,0 
Džusy, multivitaminy 0 0,0 0 0,0 2 4,0 
Vodu se šťávou 3 7,0 8 16,0 24 48,0 
Čistou vodu 11 25,6 11 22,0 4 8,0 

Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
 

U dívek se velké oblibě těší slazené minerální vody. Na gymnáziu také čaje  

a čistá voda, jež se dají označit za varianty, které jsou nejvíce v souladu s racionálními 

zásadami stravování. Nejvíce tzv. prázdných kalorií, což je podle Malachova (2008) 

energie, kterou nám dodávají potraviny chudé na minerály, vitaminy a další důležité 

prvky, obsahují slazené minerálky, limonády a voda se šťávou. Milovnicemi tohoto tria 

jsou především studentky SOU (Králová, 2012). 

 
Tabulka 68: Co pijete nejčastěji b ěhem dne? (odpovědi chlapců) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Čaje 8 15,1 13 23,2 6 10,9 
Slazené minerálky 6 11,3 18 32,1 17 30,9 
Limonády 3 5,7 6 10,7 5 9,2 
Džusy, multivitaminy 0 0 2 3,6 2 3,6 
Vodu se šťávou 19 35,8 9 16,1 18 32,7 
Čistou vodu 17 32,1 8 14,3 7 12,7 

Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,00 
 

 Nejkonzumovanějším nápojem mezi adolescentními chlapci je voda se šťávou, 

jež pijí nejvíce studenti gymnázia a SOU. Na gymnáziu je v těsném závěsu voda, kterou 

volí 32,1% studentů. Na SOŠ je nejběžnějším nápojem slazená minerální voda. Jejím 

pozitivem je přínos minerálů avšak dle Kunové (2011) častá konzumace minerálních 

vod vede k zanášení organismu minerály, přetížení ledvin či tvorbě ledvinových 

kamenů. Stejně jako cukr v nich obsažený je zbytečným zdrojem prázdných kalorií. 

V této skupině studentů je populární rovněž čaj a více než desetina studentů pije 

pravidelně limonády. Mezi studenty SOU je nejběžnějším nápojem voda se šťávou 

a slazené minerální vody. I zde lze vidět preferenci slazených nápojů. 
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Tabulka 69: Co pijete nejčastěji b ěhem dne? (odpovědi obou pohlaví) 

Odpovědi 

Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 

Čaje 24 25,0 19 17,9 12 11,4 
Slazené minerálky 19 19,8 37 35,0 29 27,7 
Limonády 3 3,1 12 11,3 7 6,6 
Džusy, multivitaminy 0 0,0 2 1,9 4 3,8 
Vodu se šťávou 22 22,9 17 16,0 42 40,0 
Čistou vodu 28 29,2 19 17,9 11 10,5 

Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
 

Velké oblibě se mezi adolescenty těší slazené nápoje. Ty jsou často důvodem 

nadváhy, hyperaktivity a dalších problémů. 

Gymnazisté z 29,2 % pijí čistou vodu. Toto číslo není příliš vysoké, bohužel je 

však ze všech tří typů škol nejvyšší. Na SOŠ studenti nejčastěji pijí minerální slazené 

vody a na SOU vodu se šťávou. Nejméně preferují slazené nápoje gymnazistky, nejvíce 

studentky učiliště. 

 

13) Vhodným množstvím zeleniny, které má člověk denně přijmout, je 300 – 500 g 

(střední rajče váží 80g, středně velká červená paprika 150g, střední mrkev 50g). Kolik 

přijmete denně vy? 

 
Tabulka 70: Kolik p řijmete denně zeleniny? (odpovědi dívek) 

 

Při výpočtu průměru, kolik sní jednotlivé skupiny studentek zeleniny, 

se ukazuje, že nejvíce ji denně přijmou studentky SOU (cca 150 g), za nimi jsou 

studentky SOŠ (cca 130 g) a suverénně nejméně zeleniny jí studentky gymnázia 

(cca 100 g) (Králová, 2012). 

 
 
 
 
 
 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
300 – 500 g 5 11,6 3 6,0 6 12,0 
Polovinu (150 – 200 g) 13 30,2 23 46,0 23 46,0 
Třetinu (100 g) 21 48,8 16 32,0 11 22,0 
Méně 4 9,3 8 16,0 10 20,0 
Celkem 43 100,0 50 100,0 50 100,0 
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Tabulka 71: Kolik p řijmete denně zeleniny? (odpovědi chlapců) 

 

Vypočtením průměru se ukazuje, že nejvyšším konzumentem zeleniny jsou 

studenti gymnázia. Ti denně přijmou 178 g zeleniny. Je mezi nimi také největší 

procento těch, kteří sní denně její doporučené množství (20,8 %). Následuje skupina 

učňů, kteří denně zkonzumují v průměru 158 g zeleniny a nejméně zeleniny přijmou 

studenti SOŠ – průměrně 134 g za den. 

 

Tabulka 72: Kolik p řijmete denně zeleniny? (odpovědi obou pohlaví) 

 

Zelenina je v jídelníčku adolescentů opomíjena. Je jen málo těch, kteří denně sní 

její doporučené množství. Přitom vysoký přísun minerálů a vlákniny v ní obsažené je 

jedním s nejdůležitějších principů pro prevenci rakoviny tlustého střeva, což je v České 

republice až fatálně rozšířené onemocnění. 

Ani jedna ze zkoumaných skupin se nepřibližuje zmíněnému vhodnému 

množství 300 – 500g denně. Nejvíce se v pásmu optima nachází studenti gymnázia a to 

16,7 % dotázaných. 19 % studentů a studentek učiliště sní méně než 100 g zeleniny 

denně. Nejvíce ze všech skupin zeleninu konzumují chlapci z gymnázia a nejméně 

dívky z učiliště. 

 

 

 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
300 – 500 g 11 20,8 2 3,6 9 16,4 
Polovinu (150 – 200 g) 23 43,4 32 57,1 20 36,4 
Třetinu (100 g) 13 24,5 17 30,4 16 29,1 
Méně 6 11,3 5 8,9 10 18,1 
Celkem 53 100,0 56 100,0 55 100,0 

Odpovědi 
Gymnázium SOŠ SOU 

ni pi [%] ni pi [%] ni pi [%] 
300 – 500 g 16 16,7 5 4,7 15 14,3 
Polovinu (150 – 200 g) 36 37,5 55 51,9 43 41,0 
Třetinu (100 g) 34 35,4 33 31,1 27 25,7 
Méně 10 10,4 13 12,3 20 19,0 
Celkem 96 100,0 106 100,0 105 100,0 
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5.4 Rozbor výsledků 

5.4.1 Diskuze 
 
Rozbor hypotézy č.1: Studentky gymnázia budou mít ze všech sledovaných skupin 

nejvíce znalostí z oblasti racionálního stravování. 

 

 Hypotéza, která udává, že studentky gymnázia budou těmi, jež mají nejvíce 

znalostí z oblasti racionálního stravování, byla stanovena na základě studia učebních 

plánů jednotlivých středních škol. Na gymnáziu je největší kvantum předmětů, 

ve kterých je tato tématika zmiňována. Rovněž se dá předpokládat, že dívky se budou 

o stravování, zdraví a štíhlou linii zajímat více. 

Dle otázek, zkoumajících znalost zásad zdravého stravování, se dá soudit, 

že v dané oblasti se nejlépe orientuje skupina z učiliště. Největším zastoupením alespoň 

částečně dodržuje kýžené zásady a je jednoznačně nejschopnější v oblasti odhadu 

kalorického příjmu. Právě tyto dva atributy (znalost doporučených zásad stravování 

a energetická hodnota potravin) jsou dle Malachova (2008) nezbytné pro stravování 

v souladu s jeho racionálními pravidly. Kategorie gymnazistů zná ona pravidla lépe 

než kategorie studentů SOŠ, avšak rozdíl mezi zmíněnými skupinami je minimální. 

Paradoxem je, že řešená problematika je jasnější chlapcům.  

 Skupinou, která má nejvíce znalostí z oblasti racionálního stravování a která 

se také stanovenými zásadami nejvíce řídí, jsou dívky z SOU. Výzkumný záměr se tedy 

nepotvrdil. 

 

Rozbor hypotézy č.2: Nejvíce jedinců v kategorii optimální hmotnosti dle BMI (18,5 – 

24,9 bodů) bude ve skupině nejpravidelněji snídajících studentů. 

 

Snídaně je velmi důležitou částí jídelníčku člověka. Dle Svačiny a kol. (2008) by 

měla denně tvořit 20 % veškerého energetického příjmu člověka. Mnoho lidí jí však 

vynechává. Právě absence snídaně však dle Vítka (2008) a Podstatové (2009) vede 

k nárůstu hmotnosti, jak již bylo zmíněno v teorii. Dá se tudíž předpokládat, že skupina 

studentů, která snídá nejméně, bude mít největší hodnoty BMI. 

Ze všech zkoumaných skupin nejhojněji snídají studenti gymnázia. Ti ze 73,6 % 

snídají pravidelně. Nejvíce z nich má také, dle hodnot BMI, hmotnost v optimálním 
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rozmezí. To je dle Skopové, Zítka (2008) 18,5 – 24,9 bodů. U dívek je situace 

obdobná – nejpravidelněji rovněž snídají gymnazistky (60,5 %), jejichž BMI 

je z největší části v rozmezí optima.  

Pokud nebudou rozlišována pohlaví, pouze typy středních škol, je situace 

obdobná – nejčastěji snídají gymnazisté (66,6 % z nich pravidelně) a největší procento 

těchto studentů má hodnoty body mass indexu v normě (80,2 %) Naopak nejméně 

snídají studenti SOŠ (z 54,7 %), díky čemuž se v pásmu optimální hmotnosti nachází 

jen 67,9 % studentů. 

Hypotéza, která předpokládá souvislost mezi snídáním a hodnotami BMI se tedy 

potvrdila. 

 

Rozbor hypotézy č.3: Větší počet dívek než chlapců se stravuje 

v souladu s racionálními zásadami v této oblasti. 

 

Oblast vlastního racionálního stravování řeší hned několik částí výzkumu. Již 

v prvních odpovědích lze zjistit, že jsou to více chlapci, kteří znají zásady racionálního 

stravování a aspoň částečně je dodržují. Tomuto jejich tvrzení se dá věřit i proto, 

že větší část z nich má hodnoty BMI v pásmu optimální hmotnosti. Oproti dívkám 

pravidelněji snídají i svačí. V těchto dvou ohledech lze vypozorovat, že ideálnímu 

modelu, který je dle  Piťhy, Poledneho (2009) takový, že je vhodné jíst 5 – 6x denně, 

nevynechávat snídani ani svačiny, se nejvíce přibližují studenti gymnázia. Chlapci 

ve větším množství večeří před spaním, čímž se odlišují od dívek, které často večeří 

až příliš brzy. Vítek (2008) zmiňuje, že ideální je večeřet 2 - 3 hodiny před spaním. 

Proto je v této práci za optimální považováno večeřet kolem 20:00 hodin, čemuž 

se nejvíce blíží skupina gymnazistů. O pestrosti vlastního stravování jsou rovněž více 

přesvědčeni chlapci. 

Ze zvolených otázek lze vypozorovat, že chlapci mají k jídlu pozitivnější vztah. 

Jí více, pravidelněji. Dle kritérií body mass indexu je mezi nimi sice více jedinců 

s nadváhou, na druhé straně větší procento je v rozmezí optima a oproti dívkám má jen 

malá část chlapců podváhu.  

Hypotéza byla stanovena na základě problému, kterým jsou obavy děvčat 

z vysoké hmotnosti. Tyto obavy jsou schopné řešit hladověním ale v dnešní době je 

už v podvědomí i racionální způsob kontroly hmotnosti (Šulcová, 2007). Dá se tedy 

předpokládat, že dívky díky strachu z tloušťky tyto zásady znají a dodržují jako 
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prevenci pro daný problém. Hypotéza se však nepotvrdila, neboť jsou to chlapci, jejichž 

styl stravování se dá označit za racionálnější. 

 

Rozbor hypotézy č.4: Pohybově nejaktivnější skupinou budou chlapci studující 

gymnázium. 

 

Tod, Thatcher, Rahman (2008) uvádí, že pro dosažení dobrých výsledků 

ve sportu je kromě talentu nutná cílevědomost, sebekontrola a vytrvalost. Tyto 

vlastnosti jsou důležité nejen v oblasti sportu, ale i ve vzdělávání. Jsou jedním 

z požadavků, které si od svých studentů žádá gymnázium. Proto se dá předpokládat, že 

gymnazisté budou mít více vhodných morálních vlastností nejen pro studium své 

instituce ale také pro sport. Navíc je na gymnáziu vyučováno největší kvantum 

předmětů, které zdravý životní styl spolu s nutností pohybu zmiňují.  

Řada studií dodává (např. Brettschneider, Naul, 2004 či Csémy a kol. 2005)., 

že mezi adolescenty jsou pohybově aktivnější muži. Proto je nasnadě předpoklad, 

že fyzicky nejaktivnější skupinou budou chlapci studující gymnázium. 

  V průměru nejvíce sportují skutečně chlapci z gymnázia a to 3,9krát týdně. 

Nejméně studentky učiliště – 1,9krát týdně. Sportovním aktivitám se pravidelně věnuje 

83 % gymnazistů, což je suverénně nejvíce ze všech skupin. Nejméně sportujícími jsou 

opět studentky SOU. Rovněž studenti SOU jsou nejméně sportující skupinou mezi 

chlapci.  

 V osobním pohledu na danou problematiku se však názory studentů různí. 

Přestože chlapci z gymnázia sportují nejčastěji, jsou skupinou chlapců, kteří jsou 

nejvíce přesvědčeni o vlastní pohybové nedostatečnosti. Oproti tomu studenti učiliště 

sportují v průměru o jeden den v týdnu méně, avšak jsou nejvíce přesvědčeni o tom, 

že jejich pohybový režim je dostatečný. Z tohoto paradoxu lze usuzovat, že gymnazisté 

mají na množství pohybu v osobním životě jiná kritéria než studenti učiliště. 

 Hypotéza o největší pohybové aktivitě gymnazistů se potvrdila. Jsou skutečně 

těmi, kteří se věnují nejvíce sportu, avšak z jejich úhlu pohledu jim toto kvantum 

nepřipadá dostatečné. 
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Rozbor hypotézy č.5: Studenti a studentky učiliště přijímají oproti ostatním skupinám 

větší množství kaloricky bohatých potravin. 

 

 Výběr a preference potravin je dle Svačiny a kol. (2008) stěžejní pro udržení 

optimální hmotnosti i vysoké kvality zdraví. Aby však člověk mohl volit mezi 

potravinami ty více zdravé, musí mít v problematice stravování alespoň základní 

orientaci. Tu je z hlediska vyučovaných předmětů nejtěžší získat na středním odborném 

učilišti. Fořt (2003) uvádí, že preference potravin záleží především na chuti a jen z části 

na jiných kritériích. Dá se tedy předpokládat, že studenti učiliště budou vybírat 

potraviny hlavně podle chuti. Zdravotní dopady jednotlivých potravin nebudou brát 

tolik v potaz, a to i nedostatku informací z dané problematiky.  

 Ke svým snídaním všechny skupiny probandů volí nejčastěji pečivo, 

avšak studenti učiliště v největším procentuálním zastoupení volí jeho bílou variantu 

(70,4 % dívek a dokonce 87,2 % chlapců). Ke svačině si pak v 11,5 % nejraději 

dopřávají sladkosti, brambůrky či podobné pochutiny, které jsou dle Müllera (2003) 

bohatým zdrojem rychlých cukrů a tuků. Oblibu sladké chuti lze vypozorovat 

i na konzumovaných nápojích. Studenti učiliště jsou největšími konzumenty prakticky 

všech slazených nápojů řešených v anketě (slazené minerální vody, džusů 

a multivitaminů, limonád i vody se šťávou). Jak zmiňuje Dlouhá (1998) právě 

konzumace slazených nápojů je častým důvodem nadváhy a obezity, neboť je bohatým 

zdrojem kalorií, které si jedinci často neuvědomují. V příjmu zeleniny jsou studenti 

a studentky učiliště také na pomyslném posledním místě, neboť jsou to právě oni, kdo jí 

konzumuje nejméně. Méně než 100 g zeleniny za den sní 19 % učňů.  

 Žáci učiliště však vědí o svých nedostatcích, neboť na otázku zdali si myslí, 

že se stravují zdravě, nejhojněji odpověděli, že nikoli (49,5 %). Nejméně ze všech 

skupin také uvažují nad zdravotními dopady svého stravování (44,7 % nad nimi 

neuvažuje). 

 Hypotéza, která přepokládala, že nejvíce kaloricky bohatých potravin budou 

přijímat studenti a studentky učiliště se potvrdila. 
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6 ZÁVĚR 
 
 Touto diplomovou prací bylo zjištěno, že řada stravovacích návyků je u všech 

skupin adolescentů stejná. Za shodnou lze považovat preferenci pečiva ke snídani 

i svačině, kdy nejoblíbenější je stále bílé pečivo, téměř nulová popularita alternativních 

způsobů stravování, nízká spotřeba zeleniny či častá neznalost energetické hodnoty 

potravin. 

 Kromě shodných znaků však práce ukázala na znaky rozličné. Velký rozdíl je 

v odpovědích dívek a chlapců. Chlapci všeobecně více jí a mají stravovací režim bližší 

zásadám racionálního stravování než dívky. Důvodem jsou jejich větší znalosti této 

problematiky a také lepší schopnost odhadu vlastního kalorického příjmu. Dívky mají 

méně pohybu a upřednostňují kardio zátěž, zatímco chlapci nejvíce holdují sportovním 

hrám. Rovněž v  preferenci potravin chlapci často volí vhodnější alternativy – pijí méně 

slazených nápojů, konzumují více zeleniny, méně vyhledávají sladkosti a brambůrky 

na svačinu. 

 Mezi jednotlivými typy středních škol lze vypozorovat rozdíly. Studenti 

gymnázia se stravují více v souladu se zásadami racionálního stravování. Pravidelněji 

snídají, jí většinou 5x – 6x denně, z největší části večeří ve vhodnou denní dobu, vypijí 

nejvíce neslazených nápojů, více sportují. Oproti tomu studenti učiliště se zásadami 

zdravého stravování řídí nejméně. 

 Tato práce potvrdila domněnku, že typ studované střední školy ovlivňuje 

stravovací návyky. Přes bádání v literatuře však nelze tuto skutečnost objasnit. Možným 

vysvětlením je různý počet vyučovacích hodin, jež se tématikou zdravého životního 

stylu zabývají. Studenti gymnázia, kteří mají k informacím tohoto typu nejblíže, jsou 

skutečně těmi, kteří se v reálu stravují nejvhodněji. Nečekaným zjištěním je fakt, 

že racionálnější principy stravování volí chlapci. Neméně zajímavý je úkaz, že stejnou 

věc (jako např. stejné kvantum pohybu), vidí studenti jednotlivých škol jiným 

pohledem. Studenti gymnázia jsou v těchto případech skeptičtější oproti studentům 

učiliště a střední odborné školy, kteří stejný úkaz hodnotí pozitivněji. 

Svou roli hraje také socioekonomický status rodiny, ze které student pochází. 

Adolescenti z movitějších rodin jsou pravděpodobně zvyklí na kvalitnější potraviny než 

jejich vrstevníci ze sociálně slabé rodiny. Stejně tak dostupnost dražších potravin jako je 

např. kvalitní maso či zelenina je pro děti solventních rodičů snazší. Proto ne vždy je to 

typ studované střední školy, jež má hlavní vliv na stravovací návyky jedince. 
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 Závěrem je třeba zmínit skutečnost, že stravování a pohybový režim ovlivňují 

kvalitu života. Adolescenti si často plně neuvědomují, jak mnoho. Důvodem je jejich 

dobré zdraví i tělesná kondice, které zatím nedávají podnět k obavám. 

Avšak až přicházející léta ukáží, kdo měl ve své životosprávě nedostatky. 

Proto čím dříve se lidé začnou řídit doporučeními zdravého životního stylu, 

tím později na sobě pocítí známky stárnutí a nemocí. 
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PŘÍLOHA A  – Potravinová pyramida dle Faiella (2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka: Typická velikost porcí dle Svačiny a kol. (2008) 
 
potravina typická hmotnost dospělé porce 
pečivo, 
obiloviny, 
rýže, těstoviny 

1 rohlík či houska; 1 krajíc chleba 
160 g rýže; 200 g těstovin; 200 g knedlíků 

zelenina 1 středně velký kus vážící cca 100g 
ovoce 1 středně velký kus vážící cca 100g; 100 ml 100% ovocné šťávy; miska 

drobného ovoce 
Mléko, 
mléčné 
výrobky 

sklenice 200 ml; jogurt 200 ml; sýr 30 – 40 g 

maso, drůbež, 
ryby, 
luštěniny, 
vejce 

60 g červeného masa (po tepelné úpravě); 160 g drůbež; 100 g ryby; 
300 g luštěniny (vařené); 60 g sójové maso; 2 vejce 

Tuky, oleje, sladkosti 
Jíst střídmě 

Tuky, oleje a sladkosti 
Jíst střídmě 

 

Mléko, jogurty a sýry 
2 – 3 porce 

Maso, drůbež, ryby,  
luštěniny, vejce, ořechy 

2 – 3 porce 

Zelenina 
3 – 5 porcí 

 Ovoce 
2 – 4 porce 

Pečivo, obiloviny, rýže, těstoviny 
6 – 11 porcí 
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PŘÍLOHA B  – Anketa pro dívky 
 
 
 
Dobrý den, jmenuji se Kateřina Králová a jsem studentkou třetího ročníku Karlovy 
univerzity, fakulty tělesné výchovy a sportu, bakalářského oboru Tělesná výchova a 
sport. Ráda bych vás požádala o vyplnění následující ankety. Odpovědi v ní jsou 
ANONYMNÍ a budou sloužit výhradně jako podklad pro mou bakalářskou práci, která 
se týká stravovacích zvyklostí mladých dívek na středních školách.  
Pokud není určeno jinak, zakroužkujte, prosím, vždy jednu vyhovující odpověď. 
                                                                                       Předem vám děkuji za spolupráci. 
 
 
Věk: ……………………  
 
Výška: …………………. cm 
 
Váha: ………………….. kg 

 
 
1) Uměla byste odhadnout, kolik přijmete za den kilojoulů (kJ) či kalorií (kcal)?  
 
a) ano, znám energetické hodnoty potravin 
b) částečně, energetické hodnoty základních surovin znám pouze orientačně 
c) ne, neuměla 
 
2) Označila byste svůj způsob stravování za zdravý? 
  
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
3) Uvažujete nad zdravotním dopadem svého stravování? (Rozhodnete se někdy, že 
danou potravinu nesníte, protože je nezdravá?) 
 
a) ano, často 
b) ano, občas 
c) výjimečně, spíše ne 
d) nikdy 
 
4) Jíte pestrou (různorodou) stravu? 
 
a) ano, jím velké množství různých druhů potravin 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne, jím v podstatě pořád to samé 
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5) Snídáte každý den? 
 
a)   ano 
b)   většinou ano, ale někdy snídani vynechávám 
c)   pouze o víkendech 
d)  většinou ne 
e)  nesnídám 
 
6) Co snídáte nejčastěji? (označte maximálně 2 možnosti) 
  
 a)  pečivo (uveďte, které preferujete……………………………………………) 
 b)   mléčné výrobky 
 c)   ovoce, zeleninu 
 d)  cereálie 
 e)   něco jiného (uveďte co  ……………………………………………………) 
 
7) Svačíte během dopoledne ve škole? 
 
 a)   ano, mám svačinu z domu 
 b)   ano, kupuji si svačinu 
 c)  svačím pouze občas 
 d)  nesvačím 
 
8) Jakou svačinu preferujete? (označte maximálně 2 možnosti) 
 
 a)   pečivo 
 b)   ovoce, zeleninu 
 c)  mléčné výrobky 
 d)   sušenky, brambůrky, sladkosti 
  
9) Kolikrát denn ě jíte? 
 
a) 3x 
b) 4x 
c) 5x 
d) vícekrát 
 
10) Jíte pravidelně? 
 
a) ano 
b) většinou ano 
c) pouze o víkendech 
d) spíše ne 
e) ne 
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11) Jaké množství tekutin denně vypijete? 
 
a) méně než 1,0 l 
b) 1,0 – 1,5 l 
c) 1,5 – 2,0 l 
d) 2,0 – 2,5 l 
e) 2,5 l i více 
 
12) Co pijete nejčastěji b ěhem dne? 
 
a) čaje 
b) slazené minerálky 
c) limonády (Kola, fanta, sprite, lift, …) 
d) džusy, multivitaminy 
e) vodu se šťávou 
f) čistou vodu či neslazené minerální vody 
 
13) Vhodným množstvím zeleniny, které má člověk denně přijmout, je 300 – 500g 
(střední rajče váží 80g, středně velká červená paprika 150g, střední mrkev 50g). Kolik 
přijmete denně vy? 
 
a) 300 – 500g 
b) polovinu tohoto množství (150 – 200g) 
c) třetinu tohoto množství (100g) 
d) méně 
 
14) V kolik hodin jíte naposledy? 
  
a) nevečeřím, naposledy jím odpoledne 
b) večeřím mezi 17:00 – 19:00 
c) večeřím kolem 20:00 
d) jím těsně před spaním 
 
15) Víte, jaké jsou zásady zdravého stravování? 
  
a) ano, vím a dodržuji je 
b) ano, vím, ale dodržuji je jen z části 
c)  ano, vím, ale nedodržuji je 
d)  ne, nevím 
 
16) Upřednostňujete nějaký alternativní způsob stravování? (např. vegetariánství, 
nebo trpíte alergii na významnou potravinovou skupinu jako např. na mléčné výrobky, 
lepek, atd.) 
 
a) ano upřednostňuji jej z přesvědčení 
b) ano, ze zdravotních důvodů 
c) ne 
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17) Měla jste někdy problémy s příjmem potravy? (obezita, anorexie, bulimie) 
  
a) ano (doplň, o jaký druh se jednalo) 
 

…………………………………………………………………………………… 
b) ne, problémy s jídlem jsem nikdy neměla 
 
18) Věnujete se pravidelně nějaké pohybové aktivitě – nějakému sportu? 
 
a)  ano 
b)  občas ano, ale ne pravidelně 
b)  pouze výjimečně 
c)  ne, nesportuji 
 
19) Pokud ano, uveďte jakému a kolikrát týdně 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
20) Myslíte si, že máte dostatek pohybu? 
 
a)  ano 
b)  spíše ano 
c)  spíše ne 
d)  ne 
 
 
 

                 Děkuji za spolupráci 
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PŘÍLOHA B  – Anketa pro chlapce 

 

Dobrý den, jmenuji se Kateřina Králová a jsem studentkou druhého ročníku 
Karlovy univerzity, fakulty tělesné výchovy a sportu, magisterského oboru Tělesná 
výchova a sport. Ráda bych vás požádala o vyplnění následující ankety. Odpovědi v ní 
jsou ANONYMNÍ a budou sloužit výhradně jako podklad pro mou diplomovou práci, 
která se týká stravovacích zvyklostí adolescentů.  

Pokud není určeno jinak, zakroužkujte, prosím, vždy jednu vyhovující odpověď. 
                                                                                        Předem vám děkuji za spolupráci 
 

 
Věk: ……………… 
  
Výška: …………….cm 
 
Váha: ……………..kg 
 
 
1) Uměl byste odhadnout, kolik přijmete za den kilojoulů (kJ) či kalorií (kcal)?  
 
a) ano, znám energetické hodnoty potravin 
b) částečně, energetické hodnoty základních surovin znám pouze orientačně 
c) ne, neuměl 

 
2) Označil byste svůj způsob stravování za zdravý? 
  
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
3) Uvažujete nad zdravotním dopadem svého stravování? (rozhodnete se někdy, že 
danou potravinu nesníte, protože je nezdravá?) 
 
a) ano, často 
b) ano, občas 
c) výjimečně, spíše ne 
d) nikdy 
 
4) Jíte pestrou (různorodou) stravu? 
 
a) ano, jím velké množství různých druhů potravin 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne, jím v podstatě pořád to samé 
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5) Snídáte každý den? 
 
a)  ano 
b) většinou ano, ale někdy snídani vynechávám 
c) pouze o víkendech 
d) většinou ne 
e) nesnídám 
 
6) Co snídáte nejčastěji? (označte maximálně 2 možnosti) 
  
a) pečivo (uveďte, které preferujete ……………………………………………) 
b) mléčné výrobky 
c) ovoce, zeleninu 
d) cereálie 
e) něco jiného (uveďte co ………………………………………………………) 
 
 
7) Svačíte během dopoledne ve škole? 
 
a) ano, mám svačinu z domu 
b) ano, kupuji si svačinu 
c) svačím pouze občas 
d) nesvačím 
 
 
8) Jakou svačinu preferujete? (označte maximálně 2 možnosti) 
 
a) pečivo 
b) ovoce, zeleninu 
c) mléčné výrobky 
d) sušenky, brambůrky, sladkosti 
  
 
9) Kolikrát denn ě jíte? 
 
a) 3x 
b) 4x 
c) 5x 
d) vícekrát 
 
 
10) Jíte pravidelně? 
 
a) ano 
b) většinou ano 
c) pouze o víkendech 
d) spíše ne 
e) ne 
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11) Jaké množství tekutin denně vypijete? 
 
a) méně než 1,0 l 
b) 1,0 – 1,5 l 
c) 1,5 – 2,0 l 
d) 2,0 – 2,5 l 
e) 2,5 l i více 
 
12) Co pijete nejčastěji b ěhem dne? 
 
a) čaje 
b) slazené minerálky 
c) limonády (kola, fanta, sprite, lift, …) 
d) džusy, multivitamíny 
e) vodu se šťávou 
f) čistou vodu či neslazené minerální vody 

 
 

13) Vhodným množstvím zeleniny, které má člověk denně přijmout, je 300 – 500g 
(střední rajče váží 80g, středně velká červená paprika 150g, střední mrkev 50g). Kolik 
přijmete denně vy? 
 
a) 300 – 500g 
b) polovinu tohoto množství (150 – 200g) 
c) třetinu tohoto množství (100g) 
d) méně 

 
 
14) V kolik hodin jíte naposledy? 
  
a) nevečeřím, naposledy jím odpoledne 
b) večeřím mezi 17:00 – 19:00 
c) večeřím kolem 20:00 
d) jím těsně před spaním 
 
15) Víte, jaké jsou zásady zdravého stravování? 
  
a) ano, vím a dodržuji je 
b) ano, vím, ale dodržuji je jen z části 
c) ano, vím, ale nedodržuji je 
d) ne, nevím 
 
 
16) Upřednostňujete nějaký alternativní způsob stravování? (např. vegetariánství, 
nebo máš alergii na významnou potravinovou skupinu jako např. na mléčné výrobky, 
lepek, atd.) 
 
a) ano upřednostňuji jej z přesvědčení 
b) ano, ze zdravotních důvodů 
c) ne 
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17) Měl jste někdy problémy s příjmem potravy? (obezita, anorexie, bulimie) 
  

a) ano (doplň, o jaký druh se jednalo) 
 
…………………………………………………………………………………… 
b) ne, problémy s jídlem jsem nikdy neměl 

 
18) Věnujete se pravidelně nějaké pohybové aktivitě – nějakému sportu? 
 
a) ano 
b) občas ano, ale ne pravidelně 
c) pouze výjimečně 
d) ne, nesportuji 
 
19) Pokud ano, uveďte jakému a kolikrát týdně 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
20) Myslíte si, že máte dostatek pohybu? 
 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
 

 
              Děkuji za spolupráci 


